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د شعراء القصيم  تتقّصد هذ الدراسة البحث  تشكيل الصورة البيانّية ع

 املعاصرين  حيث تتغيا املوازنة بني الشاعرين إبراهيم الدامغ ، وأمحد الصاحل .
فالبحث يتكون من مقدمة تعطي فكرة حول موضوع البحث ، ومتهيدًا يعطي 

توي على ثالثة فصول ، نبذة عن حياة الشاعرين إ براهيم الدامغ ، وأمحد الصاحل . كما 
ها يتكون من ثالثة مباحث : املبحث األول : التشبيه ، حيُث حصرت  الفصل األول م
مل  ت أقسامها ، ونسبتها املئوية من  د الشاعر إبراهيم الدامغ ، وبّي التشبيهات ع

وعيه املرسل ، واالستعارة ،  واملبحث الثاين : حصرت ،الصورة البيانية لديه  فيه اجملاز ب
تلها من الصورة البيانية  شعر الدامغ  سبة املئوية ال  وفّصلت فيهما ، واستخرجت ال
سبة  اية  شعر الدامغ ، وتقسيماهتا ، وال ، وأما املبحث الثالث : فقد رصدت فيه الك

مل الصورة البيانية لديه .  تلها من   ال 
توي الفصل الثاين من هذا البحث على ثالثة مباحث ، املبحث األول :  و

سبة ال  ت أقسامها ، وال التشبيه حيث حصرت التشبيهات  شعر أمحد الصاحل ، وبّي
وعيه  مل الصورة البيانية ، واملبحث الثاين : يبحث اجملاز  شعر الصاحل ب تلها من 

سبة املرسل ، واالستعارة ، حيث حصرت العد ت التقسيمات ، واستخرجت ال د ، وبّي
د الشاعر . وأما املبح مل الصورة البيانية ع د ـاملئوية من  اية ع ث الثالث : فهو الك

سبة املئوية هلا ،  ت ال د ، وأقسامها ، وبّي اية ع الشاعر الصاحل حيث حصرت الك
مل الصورة البيانية لديه .  يز الذي تشغله من   وا

 



 

 
 

 

 د

ها : املقارنة بني وأما ا لفصل الثالث فيتكون من أربعة مباحث ، املبحث األول م
تشبيهات الشاعر إبراهيم الدامغ ، وتشبيهات الشاعر أمحد الصاحل من حيث الطريقة ، 
د الشاعر الدامغ ابجملاز  وعيه ع سبة . واملبحث الثاين : مقارنة اجملاز ب والعدد ، وال

د الشاعر الصاحل من وعيه ع سبة املئوية . واملبحث  ب حيث العدد ، والطريقة ، وال
اية  شعر الصاحل من حيث الطريقة ،  اية  شعر الدامغ ابلك الثالث : مقارنة الك
تائج الكمية  سبة املئوية هلما . وأما املبحث الرابع : فقد جعلته لتحليل ال والعدد ، وال

تائج بني نتاج الشاعرين  د الدامغ حيث حسمت فيه بعض ال حيث كثرت التشبيهات ع
د الصاحل وأدرجت ذلك ضمن جداول كمية توضح األعداد ،  ، وتغلبت االستعارة ع
سب املئوية  مجيع املباحث . فظهر من خالل هذا الرصد زايدة العدد ، وارتفاع  وال
صوص ، وتبعاً  طقه ال فاضها  صور أخرى حسب ما ت سب  بعض الصور ، وا ال

تائج الكمية تعترب برهان ، ودليل  ملسلك تمي إليه ، وال الشاعر وتيار الشعري الذي ي
تائج ال توصلت إليها ، وأبرز ما يذكر  لذلك . كما يضم البحث خامتة مجعت فيها ال
ها : أن الشاعرين وإن اختلفا  بعض صورمها البيانية إاّل أهنما اتفقا  أكثر الصور  م

ية هلا البيانية ؛ وذلك أل هنما عاشا  عصر واحد تقاربت ثقافتهما فيه خالل فرتة زم
اصة هبا . كما يضم البحث قائمة ابملصادر واملراجع ال اعتمدت عليها   معطياهتا ا

 دراس هذ . فأسأل هللا التوفيق .
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مـــ  مق
 

مد هلل الذي علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم ع رسوله الكرمي لى ا
لق األمت   وعلى لله وصحبه ومن سار على هدا إ ى يوم الدين .صاحب ا

إلمياين أبن   ؛ ولطائفه ،خفاايوالبحث  ، وتين دراسة الشعر فقد استهوبعد 
ية متر على البشريةك يكون الشعر فيها مرلة تعكس صورة ال تقبل التغيري  ل حقبة اتر

قبة وطبيعته عن ثقافة هذ  تتصف، ولكي تكون دراسة الشعر دراسة ا واملؤثرات فيهاا
وحيث  إن  ،فالبد أن ترتكز حول جانب من جوانب الظاهرة األدبية ،لدقة والعمقاب

اعة الشعرية  انب الفين هو األلصق بطبيعة الص  هيأن تكون الصورة البيانية  لثرتا
طقة وحصرت ذلك  تشكيل الصورة البيا ،موضوع البحث والدراسة د شعراء م نية ع

طقة . من خالل  القصيم  شاعرين من شعراء امل
اس :  ف ال  ه

ورًا للدراسة بصفة عامة األديبألمهية الصورة وأثرها على العمل نظرًا   ،جعلتها 
اربه وتعبرياته أبدوات تستثري املتلقي اً حيث تعترب قالب قل  ذب  ،ألسلوب الشاعر ت و

  تتزايد لتستوعب كمًا من املعاين تتسع وأبعادمله من أحاسيس اهتمامه من خالل ما 
صيص الصورة البيانية ابل ،وكرر اإلمعانكلما أعاد املتلقي نظر  دراسة إال ألمهيتها وما 

وقد حرصت على دراسة الصورة دراسة علمية قدر  ، الدراسات املعاصرةومكانتها 
صر الظواهر التصويرية  حيث تقوم الدراسة على أسلوب كمي ، اإلمكان إحصائي 

قدية من خالل  ويستخلص تائج ال درة والشيو معدالت ال ع ألجزاء الصورة البيانية  ال
 إلظهاروأحرى ابلدقة  علميةأكثر  استخدام أسلوباواًل  ذلك  ،ج أحد الشاعريننتا 

تائج .  ال
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أثر املذهب وكان اهلدف الرئيس الذي أتغيا من هذا البحث هو الكشف عن 
ائها الفين للشاعر  تشكيل صور البيانية هما  وب ، ولذلك اخرتت شاعرين ميثل كل م

تلفًا عن اآلخر مذهبًا  الشعر الكالسيكي  ، حيث ميثل الشاعر إبراهيم الدامغ أدبيًا 
  حني ميثل الشاعر أمحد الصاحل الشعر الرومانسي . 

ع : ض   افع اختي ال
 اإلسهام رغب  أمهها ،دوافع أدت إ ى اختيار هذا املوضوعتوافرت عدة 

 العلمي املتني لدراسات البحث البالغي .لتأسيس اب
طقة القصيمحاجة :هووالدافع الثاين هلذ الدراسة  إ ى املزيد من تسليط  م

تظر من  ،األضواء العلمية عليها ية واالجتماعية واألدبية ال ت واحي التار ودراسة ال
حها  ة . ،من االهتمام مزيداً مي تضن أصوااتً شعرية أصيلة ومتمك  حيث 

عل البيانية  دراسة الصورة  جديد فهو تطبيق أسلوب : وأما الدافع الثالث
صوص الشعرية تتحدث عن نفسها وتصدر األحكام عليها من دواخلها  وتوظيف ال

ص .ذلك  سرب   أغوار ال
وا يـــة هـــي األجـــدر  متييـــز األعمـــال األدبيـــة وهـــي والـــدافع الرابـــع : أن ا نـــب الف

 أضعها هدفاً أساسياً  الدراسة .األقدر على تفحصها ، مما جعلين 
 ج

وبعد أن تفحصته من مجيع جوانبه  ،هذ األسباب حفزتين الختيار املوضوع
اً ابهلل ،وجدته جديراً ابلبحث  على اختيار . فعقدت العزم مستعي

طقة من  مستفيداً الدراسة  وقد سرت  هذ بعض الدراسات ال أعطت م
 ؛ ألين مل أجد على حد علمي دراسةالقصيم مسحة أدبية شاملة وأوضحت بعض معاملها

طقة إال جهود أساتذة فضالء ركزت  للصورةخصصت  مطبوعة د شاعر من شعراء امل ع
طق، و على دراسة األدب بشكل شامل  هذا اإلقليم د من أمثال ضمن الشعر  م ة 

د املعاصرون أ/ اهات وكتاب د/حسن اهلوميل  ،عبد هللا بن إدريس  كتابه : شعراء  ا
د طقة القصيم ،الشعر املعاصر   فقد  ،أما كتاب د/إبراهيم املطوع حركة  الشعر  م

اول  الشعر  هذا اإلقليم بدراسة مسح  ة شاملة . يت
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اك بعض الدراسات ال عرضت  د لوه بعض قضااي الشعر أو مقطوعات ع
مد ،ةدريد خواج : بعض الشعراء من مثل طي ود/ بدوي طبانة ود/ مود  ،الش و

ميد ،رداوي ريب ،وعبدهللا ا مقاالت  أو وهي دراسات ،وغريهم ،وعبد الرمحن عوض ا
د شاعر  اول ظاهرة واحدة ع  . ددة أو قصيدةما صحفية موجزة تت

تلف   وتعترب مرجعاً قيمة وهي دراسات  ها  لبعض قضااي البحث ولك
هج  هجها عن م اول هذا املوضوع وإن كانت ،الدراسةهذ م ابلشكل  مهدت الطريق لت

ايل  . ا
اس :  فص ال

يتألف كل فصل من  ،فصول ثةوثال ،ومتهيد ،ةقدممالرسالة من هذ  تتألف
 جع .وقائمة  ابملصادر واملرا ،خامتة، مث مباحث بضعة

 ،شجعتين على اختيار واألسباب ال ،املوضوع ففي املقدمة تكلمت عن
 .انرت الطريق لبعض جوانب الدراسةوالدراسات السابقة ال أ

ذ الدامغعن حياة إبراهيم  دثتو التمهيد  عن أسرته وتعليمه و  ،والدته م
وأخرياً نتاجه الشعري وما  يهافوبداايته الشعرية وروافد ثقافته وقراءاته مث أعماله ال عمل 

اولت بعد ،ن دواوين شعريةم صدر له ذ والدته ونشأته مث ت   الشاعر أمحد الصاحل م
 ،فيهاال عمل  مث أعماله ، روافد ثقافته وقراءاتهموهبته و  مث تفتق ، أسرته وتعليمه األول
ول الدراسة على فصتوالت مث  من دواوين شعرية . صدر لهوما  يوأخريًا نتاجه الشعر 

حو   : اآليتال
صل األ  امغ( :ال اهيم ال ع إب ني ع الش ي   )الص ال

حث ق  ته إل ثالث م  : قس
حث األ : يه :  ال   التش

مث حصرت مجيع  ،حولهوحديث بعض البالغيني  ،عرضت تعريف التشبيهحيث 
وأوردت  ،غيني املعروفةشعر الدامغ، وقسمتها حسب تقسيمات البال التشبيهات 

اولتها ابلتحليل واإليضاح .  لذلك أمثلة وشواهد ت
ني : حث الث  ال  :  ال
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دثت  وعيهفيه وقد  ستعارة ما ورد من اجملاز املرسل واال حصرتمث  ،عن اجملاز ب
هما  كالً وجعلت   ، شعر إبراهيم الدامغ وأوضحت التقسيمات  ،عن اآلخر تقالً مسم

د البالغينيدة لالوار  اولتها مع إيراد أمثلة و  لمجاز املرسل واالستعارة ع شواهد توضيحية ت
 . ابلتحليل

ي : لث : ال حث الث  ال
اية  عندثت حيث  مث حصرت ما ورد من   ،التعريف هباعمومًا بعد الك

اايت  شعر إبراهيم ال هك د وأوردت تق ،دامغ من خالل دواوي سيماهتا املعروفة ع
ها مع إيراد بعض األمثلة والشواهد ال توضح تعامل الب الغيني ونصيب كل قسم م

زء من الصورة البيانية .  الشاعر وصياغته هلذا ا
ني  صل الث لح(  :ال ع أح الص ني ع الش ي  )الص ال

حث ته إل ثالث م  :قس
حث األ : ا يه ال  :لتش
ه شعر أمحد الصاحل من خالل دوا التشبيهات  حصرتو هذا املبحث  وي

د الدامغ  الفصل األول مع إيراد األمثلة وأوردهتا ابلتقسيمات نفسها  الواردة ع
 والشواهد.

ني : ال  حث الث  :ال
وعيه  حصرتحيث  مع  اجملاز املرسلو االستعارة اجملاز  شعر أمحد الصاحل ب

د ال ال  نفسها لتقسيماتأوردهتا ابوقد  ، صاحلإيراد األمثلة لبعض عالقاته الواردة ع
ومتابعتها ابلشرح  مجيع  ،مع إيراد األمثلة والشواهد ،وردت  الفصل األول

 . التقسيمات
ي : لث : ال حث الث  ال

اايت الواردة  شعر أمحد الصاحل وقسمتها حسب  حيث حصرت مجيع الك
 . الالزمإليضاح ابلشرح وا؛ والشواهد  ،مثلةمع إيراد األ ،التقسيم الوارد  الفصل األول

لثال يل :  صل الث تح ن  ين مق ع ني بين الش ي   الص ال
صل إل  ا ال ت ه بعقس حث : أ  م

 

ن  حث األ : مق :ال ي   التش
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مث أوجه االختالف  ،حيث أوردت أوجه التشابه بني الشاعرين  التشبيهات
عل الشيوعى أساس كمّ وأقمت املوازنة عل درة ي  د الشاعرين ألقسام التشبيه وال  ع

كم على أساس إحصائي الف وبذلك. قوم عليه أساسًا ت صل فيه هو اجملموع ييكون ا
د الشاعرين .  الكلي للتشبيه ع

ن ال ني : مق حث الث  :ال
د الشاعريو هذا املبحث أوضحت أوجه التشا ن من به  اجملاز املرسل ع

لشيوع  اإلحصائيةوأوضحت أوجه االختالف ابلطريقة  ،خالل عالقات اجملاز املرسل
د شاعر دون لخر ستعارة مث إيضاح أوجه التشابه بني الشاعرين  اال ،اجملاز ع

  .وأقسامها
لث :  حث الث ن ال يمق   :ال

اولحيث قمت  هذا املبحث  ل من خال هلذا األسلوب الشاعرين برصد ت
اية  شعرمها مث رصد اال هماورود أقسام الك  . ختالف بي

حث  ابعال ي:  ال ئج ال ت يل ال  : تح
ليل أسباب اتفاق الشاعرين أو اختالفها  صوغ  هذا املبحث  حاولت

 الصور البيانية لديهما.
اس :  ج ال  م

هج الدراسة هج  ،أما م لذي يدرس اإلحصائي افقد اعتمدت  دراس امل
كليًا  شعر الشعراء ورصدها بشكل إحصائي الصورة البيانية بعد استقرائها  مباحث 

تائج وإصدار األحكاميسهم  الكشف   .عن ال
هج الوصفي  الذي يكتفي برصد املوجود وإبراز صور وقد حرصت على التزام امل

اء  الفصالن األول والثاين عرضاً وصفياً تواجد وظهور ، وهلذا تضمن  خالصاً ألشكال ب
 وأشكاهلا .ملظاهرها  اً رقمي اً الصورة البيانية من خالل رصد وتعداد

ديثة كما يقرر د.صالح   ولعّل هذا هو أحد أهّم طرق الدراسة البالغية ا
موذج الرايضي الذي ُيستخَلص من معّدالت التكرار فضل ، حيث ))يصبح ال

اول العلمي الذي  وظواهر األداء ومعامالت الثبات والتغري هو وع من الت األساس ل
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زئية  تائج، وهبذا يكون انتهاء عصر املعيارية ا ترب الفروض ويوّضح ال ظائر و مع ال
ركتها(( ديدة الواصف   .)1(هو املبدأ املؤّسس لتوّجهات البالغة العلمية ا

هجها وقد التزمت كثريًا هبدف الدراسة  -مبتعدًا الذي ذكرته قباًل ، الرئيس وم
هج الوصفي عن أحكام االستحسان  -خالل الرصد الرقمي أو االستقباح ملتزمًا ابمل

 الذي اخرتته هلذ الدراسة . 
هجو  هجي  خطوات اإلعداد م ممن سبقوين من املؤلفني  أفدته اً كان م
 واجتهدت  بعض األمور أرجو أن أكون موفقاً فيها . ،واألساتذة

بعضها صعوابت  دراس هذ بعض الصعوابت  وكأي عمل علمي واجهتين
اك صعوابت غري متوقعة  ها :و طبيعية متر بكل ابحث وه  م

طقــــــة القصــــــيم -0 يــــــث ال توجــــــد دراســــــات  ،قلــــــة املعلومــــــات حــــــول شــــــعراء م
كتــاابت متفرقـة  كتــب   إالا  ،متخصصـة عميقـة تتــوفر فيهـا املعلومــات الكافيـة

طقة بشكل عام ودراسة شامل اولت امل  ة .ت
 . واالتصال هبممع الشعراء التواصل  صعوبة -7

تام أمحد هللا تعا ى على ما أوالين من عون وتوفيق و ويل وال  ،ا وما كان ليتم 
 بقويت فأسأله سبحانه السداد والتوفيق .

زيـي الشكـي أال أن أزجـم ال يسعـثُ  الدكتور/ إبراهيم بن  اذيـى أستـل إلـر ا
صور الرتكي ذ أن كانت  هللاعون بعد  والينالذي ت م طالبًا وابحثًا ورعى هذ الرسالة م

مد هللا متكاملة وكانت توجيهاته السديدة نرباسًا أضاء الطريق  ،فكرة إ ى أن ظهرت 
 أمامي .

                                                 

ص  ( 1) طــاب وعلــم الــ مــان، بالغــة ا شــر لو  ، 6، ط6991، د.صــالح فضــل، الشــركة املصــرية العامليــة لل
 .611ص      
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زيلكما أتق ال والكتب ساعدين وأمدين ابملراجع  لكل من دم ابلشكر ا
صول عليها ميع من قدم  ،قصرت عن ا از هذا البحث جزيل  إيلّ و خدمة  سبيل إ
 الشكر وعظيم العرفان .

اقشة على تفضلهما بقراءة  ة امل كما أشكر األستاذين الكرميني عضوي 
اقشتها .  الرسالة وم
مً   ،عمل انفع مفيد إ ىأسأل هللا العلي القدير أن أكون قد وفقت  :خت

عل ه أجري وأن   االجتهاد واإلصابة . نصييب م
 
 

ي طي يم مح ال  ع ال
ي –القصيم   ب
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يا  ـــلت
 

ل ع :  يشت
اًل    : ذذ ذذ عذذن ن  أ اهيم بذذن مح ع إبذذ الشذذ
امغ .  ال
نيذذذً : لذذذـح ذذذ عذذذن ن  ث ذذذـ بذذذن ص ع أح الشذذذ

لـح  .  الص
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اًل امغ :  أ اهيم بن مح ال ع إب  الش
 

 
ته : - أس ه   اس

مـد بـن عبـ مـد  ،د الـرمحن بـن سـليمان الـدامغهو إبراهيم بـن  فهـو ويكـ  : أاب 
ائه ذ مطلع القرن الرابع عشر اهلجري مبزاولـة  ،أكرب أب يزة م واشتهرت أسرة )الدامغ(  ع

ـــة التعلـــيم والتـــدريس  الكتاتيـــب ظـــامي ،مه واشـــتهر الكثـــري مـــن  ،قبـــل انتشـــار التعلـــيم ال
هم جد الشاعر عبد الرمحن بن  . (1) سليمان الدامغ أسرته ابلتعليم م

هم : خالـه الشـي   ،فوالدته من أسـرة املرزوقـي أما أسرته من جهة والدته : - ومـ
تالميـذ الشـي  عبـد الـرمحن السـعدي، ومـن  وهـو مـن ،هــ0411محد املرزوقـي املولـود عـام 

مـد بـن عثيمـني  كـان مدرسـاً للعلـوم الشـرعية  عـدد مـن و  - هللا رمحهـم -زمالء الشي  
 يزة ح تقاعد .مدارس ع

نشأته :  - ل   أم م
يــزة عـام  تني فتــو ى  ،هـــ0412فقـد ولــد الشـاعر  ع وتــو والـد بعــد والدتـه بســ

مث  ،مث عمـه سـليمان العبـد الـرمحن الـدامغ ،تربيته األو ى جّد عبد الرمحن السـليمان الـدامغ
ــــف والدتــــه بــــت  –بعــــد وفــــاة والــــد  –الــــ تزوجــــت  ،عــــاك  ك وة غــــري أشــــقاء خــــإوأ

 . (2)للشاعر 
فته : - ثق  استه 

موعـــة مـــن األســـاتذةودرا  ،(3)درس الشـــاعر  املدرســـة العزيزيـــة   املشـــاهري ســـه 
ـــامس حيـــث درس علـــى   ،هـــذ املدرســـة كمـــا درس  املدرســـة الفيصـــلية حـــ الصـــف ا

مث   ،لــرايضمث واصــل دراســته  املعهــد العلمــي  ا ،فيهــاالكبــار موعــة مــن األســاتذة 

                                                 

طقة القصيم  (1)  . 712إبراهيم املطوع، ص  ،انظر : حركة الشعر  م
 .  712، صالسابق  املرجع (2)
يزة، أنشأها األستاذ : صاحل بن صاحل مدرسة خاصة، مث طلب املل (3) ك وهي أول مدرسة نظامية  ع

كومة. -رمحه هللا  -عبد العزيز  دما زار املدرسة ضّمها إ ى ا  ع
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يـــزة ـــرس   ،مث التحـــق بكليـــة اللغـــة العربيـــة  الـــرايض ،ع ـــاء ذلـــك كـــان يعمـــل  ا و أث
رجه انتظم  سلك التعليم  ،الوطين  . (1)وبعد 

م :  - فته الع  ثق
ها : ،من عدة روافد استمد شاعران ثقافته العامة  م

اصة :  -1 هم علـى سـبيل فقد قرأ  شبابه لكثريين كما  قراءاته ا يقـول : ممـ
يب صر : املت وابـن الرومـي،  ،وبشـار بـن بـرد ،وأبـو نـواس ،وأبـو متـام ،والبحرتي ،املثال ال ا

ابغـــة  ،وامـــرل القـــيس ،زهـــري بـــن أيب ســـلمىو  ،وحســـان بـــن  بـــت ،وأبـــو العـــالء املعـــري وال
ابغـــة الـــذبياين عـــدي، وال وحـــاف   ،ومـــن انيـــدثني : أبـــو القاســـم الشـــايب، وأمحـــد شـــوقي ،ا
ــوري ،وأختــه فــدوى طوقــان ،إبــراهيم، وإبــراهيم طوقــان ــوري ،وبشــارة ا  ،ورشــيد ســليم ا

ــدي ،ونــزار قبــاين مــد  ،وحســن القرشــي ،وعمــر أبــو ريشــة ،وإمساعيــل صــربي ،وعلــي ا و
شري ،حسن عواد  . (2)وغريهم ممن ال يتسع اجملال لذكرهم ....م  ،وطاهر الز
مـد ـر  كـان  ومن اجملالت الـ - لـة جامعـة اإلمـام  ص الشـاعر علـى قراءهتـا : 

لة الفيصل ،بن سعود اإلسالمية لة القافلة . ،واجمللة العربية ،و  و
ويصـفها بقولــه :  ،ولـدى الشـاعر مكتبـة خاصـة تضـم العديــد مـن الكتـب واملراجـع

 وإذا امتــد طمــوحي إ ى كتــاب قــد ال أجــد ،فيهــا كــل مــا ألتمســه مــن شــ أنــواع املعــارفم
صـــول عليـــه ابلشـــراء حيـــث إنـــين مغـــرم  ، مكتبـــ حاولـــت بكـــل مـــا أوتيـــت مـــن قـــوة ا

 خاصة بعد تقاعد . ،ميضي فيها جّل وقتهكان و  . (3)ابلكتاب ... م 
ذلــــك  ويؤكــــد ،والصــــحف واجملــــالت(  ،)اإلذاعــــة والتلفــــاز وساااااإلع ا عاااا   : -

ـوات اهلادفـةبقوله: ممصادر الثقافة متعددة وكثرية، فاإلذاعـة والتلفـاز  واملتميـزة  ،خاصـة الق

                                                 

طقة القصيم، إبراهيم املطوع، ص  (1)  . 717انظر : حركة الشعر  م
 . 717نفسه فأجاب هبذ اإلجابة( ، ص  استبيان قدمه املؤلف للشاعر املرجع السابق ) (2)
 . 710املرجع السابق ص  (3)
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ية زيهة إ ى القلوب ا والضمائر السليمة، كل هذ املصادر تسـقي ريـري  ،إبيصال الفكرة ال
 . (1)املعرفة وعبري الوجدان ...م 

له : -  أع
هــ ُعـني مدرسـاً  0471بعد أن انل الشهادة العاليـة مـن كليـة اللغـة العربيـة عـام 

عهــد اإلدارة، وانل مب نفســه التحــقالعــام و  ،هـــ0471يــزة عــام مث رجــع إ ى ع ،األحســاء
ـه )دبلــوم املكتبــات( يــزة ،م وقبيــل العقــد األخــري مــن  ،ليواصــل العمــل مدرســاً  مــدارس ع

وات عمــل مــديراً ملدرســة عبــد الــرمحن الغــافقي االبتدائيــة مث موجهــاً   ،حياتــه العمليــة بســ
يــزة قســم )توجيــه الطــالب وإرشــادهم(  إدارة حــ تقاعــد  شــهر صــفر عــام  ،تعلــيم ع

 . (2)هـ 0110
ي : - الع بي   آث األ

 املطبوعة :صدر للشاعر عدد من األعمال 
 دار العلــوم لللطباعــة  ،هـــ0401طبــع  عــام  ،شــرارة الثــأر )ديــوان شــعر( /1

شــر  الــرايض : )  ،قصــيدة ومقطوعــة 77ويضــم  ،صــفحة مــن القطــع املعتــاد( 077وال
وقصــائد الــديوان مرتبــة ترتيبــاً هجائيــاً علــى حســب حــرف  ،بيــت7111وتتجــاوز أبياتــه  

 صفحات . 4مع مقدمة بقلم الشاعر من  ،الروي
يـزة  ،هــ0112طبع عـام  ،ظالل البيادر )ديوان شعر(/2 يـة  ع  املطـابع الوط

 ،بيتاً 972موع أبياهتا :  ،قصيدة 79ويضم الديوان  ،صفحة من القطع الصغري( 77)
رص الشاعر على تذييل كل قصيدة بتاري   1مع مقدمة بقلم الشاعر من  صفحات . و

ظم .  ال
ــــه )  ،أســــرار وأســــوار )ديــــوان شــــعر( مــــن أربعــــة أجــــزاء /3 ــــزء األول م صــــدر ا

 الثــة الباقيــة فقــد طبعــت فيمــاأمــا الث ،(3)هـــ0100صــفحة مــن القطــع املعتــاد( عــام  771
                                                 

 . 710 املرجع السابق ص (1)
 . 710املرجع السابق ص  (2)
طقة القصيم، إبراهيم املطوع ص  (3)  . 711انظر : حركة الشعر  م



 

 
 

 

12 

ـزء نفسـه لقطع اب بعد ـزء الثالـث أيضـ ،صـفحة( 701الثـاين ) ا  نفسـه لقطـع اً ابوا
فس  022زاء الرابع  )وا ،صفحة( 077) وهي متثـل  ،قطع األجزاء الثالثةصفحة( ب

 اوقصـــائده ،قصـــيدة ومقطوعـــة 012وتضـــم اجملموعـــة  ،موعـــة أعمالـــه الشـــعرية الكاملـــة
 . مرتبة ترتيباً هجائياً على حسب حرف الروي

مـــن إصـــدارات مركـــز صـــاحل بـــن  ،ر  قواعـــد اإلمـــالء وعالمـــات الرتقـــيمامليّســـ /4
ـــه  ،صـــفحة مـــن القطـــع املعتـــاد( 020 ) ،هــــ0101ط/ األو ى  ،صـــاحل الثقـــا وقـــّدم ل

ويطر .  معايل الدكتور / عبد العزيز ا
ـــه عـــدد مـــن انياضـــرات واألمســـيات الشـــعرية الـــ ألقاهـــا  : بريـــدة يـــزة ،ول  ،وع

 . (1)وحائل  ،والرايض ،ومكة ،وأهبا ،والرس
يــة  نتاجــه فلقــد  - وانــب الف أمــا عــن شــاعرية الشــاعر إبــراهيم الــدامغ وبــروز ا

هـ مث صدر ديوانه الثاين )ظـالل  البيـادر( 0401صدر ديوانه األول )شرارة الثأر(  عام 
ـد القـراءة لقصـائ ،هـ أي بعد ثالثة عشـر عامـاً مـن صـدور ديوانـه األول0117عام  د وع

ــــه  واملقارنــــة بــــني اجملمــــوعتني ال يتضــــح ارتقــــاء املســــتوى اإلبــــداعي  الــــدي وان الثــــاين ع
هما  الديوان األول  . (2)على الرغم من الفارق الزمين بي

ــد القـــراءة التأمليـــة لقصـــائد الـــدامغ تظهــر مالمـــح البـــؤس علـــى نظرتـــه ومعاانتـــه  وع
ذ الطفولـة يتيمـاً يت ،الذاتية  قـل علـى أغصـان الغربـة مـن شـجرة إ ى أخـرىرمبا ألنه عاك م

ء األمل وكثري اً يبحث عن مرا رمان  حزي راح واليتم والبؤس وا اول ا  (3)من قصائد تت
. 

ــه : مرغــم أن شــاعران هــذا قــد  وهــو مــا جعــل األســتاذ عبــد هللا بــن إدريــس يقــول ع
ظــل( ح   ،ائمزالــت تلــك املــرارة هــي مذاقــه الــد ومــا ،ولــد و فمــه ملعقــة مــن )ح ــ فإنــه مل 

زن القامت ،كثرياً إ ى الشعر األسود املظلم ولعل السبب  ذلك روحـه الضـاحكة  ،شعر ا
                                                 

 .  711ص السابق املرجع (1)
زء األول، ط/ األو ى  (2) ميد، ا زيرة العربية، عبد هللا بن سامل ا  -هـ 0104انظر : شعراء من ا

 . 00م، ص 0007
 . 01املرجع السابق ص  (3)



 

 
 

 

13 

يــد فــف عليــه كثــرياً مــن ســاعات حياتــه التعســة، شــاعر  ــة  ،غــري املتشــائمة، ممــا  ذو قر
 . (1) موله نفس طويل  أكثر قصائد القومية ،فياضة

ـــ ـــرى الـــدكتور بـــدوي طبان ـــه أ ةكمـــا ي ن هـــذا الشـــاعر قضـــى حياتـــه األو ى أو حيات
ياة ال كشرت عن انهبا مع واقعاملبكرة على األقل  صراع   ،اءقوجرعتـه كـؤوس الشـ ،ا

رمان ،فذاق مرارة الفقر ار ا ل ر األليمة  أعمـاق نفسـه  وترك هذا الشقاء ،واصطلى ب
ـــه : موهكـــذا وقـــع ال (2) م.. ســـاس املرهـــف ويعلـــق علـــى عـــدد مـــن قصـــائد بقول شـــاعر ا

وقـد صـرح  ،وأحكمـت قبضـتها عليـه ،العاطفة فريسة هلذ البالاي الـثالث الـ اسـتبدت بـه
صـرة  ،هبا  شعر هم العـون واملسـاعدة وال وهي : اليتم والُعدم  وعقوق من كان يرتقب م

ــدما خلــع علــى نفســه لقــب )شــاعر البــؤس(  ،علــى خطــوب الزمــان ... وكــان علــى حــق ع
وان..ديوا و مل هذا الع  . (3) منه قصيدة 

ـامـن شـعراء  -كما عّد الدكتور حسـن اهلوميـل  -والدامغ  الـوطين والقـومي  اال
اصـــرة القضـــااي العربيـــة واإلســـالمية ـــد  شـــبوب العاطفـــة  ،وم بـــل إنـــه فـــاق مجيـــع شـــعراء 

فس  القوميــات  وميــات الهبــة . (4)وطــول الــ وهتوميــات  ويــرى اهلوميــل  شــعر الــدامغ م
يــاة حافلــة بكــل شــيء ،شــاردة  فلــك الضــيق واألمل والضــجر ولــه إ ى  ،والتصــور الســليب 

ــا وطــين مشــبوب ــه رائحــة البــارود ،جانــب ذلــك ا ــه عبــوس  ،تشــم م وتســتجلي  مال
طابة والصخب اللجوج ...م  ،الثائر املتمرد  . (5)وهو من شعراء ا

                                                 

د املعاصرون، عبد هللا بن إدريس، ط/ الثانية،  (1) م، مطبوعات اندي 7117 -هـ 0174انظر : شعراء 
 . 701الرايض األديب، ص 

 هـ .0104، 0انظر : من أعالم الشعر السعودي، بدوي طبانة، الرايض، دار الرفاعي، ط/ (2)
 .001ص 

 . 000املرجع السابق ص (3)
اهات الشعر املع (4) د، حسن اهلوميل، ط األو ى انظر : ا  ، اندي القصيم األديب 0111اصر  

 . 707ص 
 . 792املرجع السابق ص  (5)
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امــــد  يــــل الثــــاين مــــن أجيــــال الشــــعر وقــــد عــــّد الــــدكتور عبــــد هللا ا مــــن شــــعراء ا
ــديث الــذين مبــدأوا حيــاهتم الشــعرية ابــل الذريــة الــ  ،الســعودي ا و لذاهنــم صــدى الق

زاكـــــي( ية الـــــ وشـــــّبوا علـــــى ف ،ألقيـــــت علـــــى )هريوشـــــيما( و ) صـــــول املأســـــاة الفلســـــطي
ذ عام تكش الـ  ،هـ0472واكتملوا على وقع خطى كارثة العرب عام  ،هـ0497فت م

وقــد وعــت لذاهنــم أيضــاً حركــات التحــرر الــ  لــت العــامل  ،كــان وعــيهم هلــا أقــوى وأشــدّ 
وأهــم مــا ميتــاز بــه شــعرهم أنــه أجــود مــا قيــل مــن الشــعر . م (1) مالثالــث  لســيا وأفريقيــا ..

ـــــوّع املوضـــــوع ركـــــات أم التـــــ ،أم  الصـــــياغة ،حـــــ اآلن  هـــــذ الـــــبالد ســـــواء  ت أثر 
أم   ،أم اســـتقالل الشخصـــية األدبيـــة الـــ ظهـــرت علـــى أيـــديهم ،بالد العربيـــةالتجديــد  الـــ

 . (2) مكثرة الشعر والشعراء
انــــب الشــــكلي يــــرى اهلوميــــل أن شــــعر الــــدامغ يتســــم بـــــ  ديديــــة  مو ا نزعــــة 

ـوّع القافيـة ،القافية علـى أنـه ال  ،فهو يفرغ التجربة ذات الوحدة املوضـوعية داخـل إطـار مت
ـــة يلـــتمس مـــن ا ـــة الشـــعرية، لقافي ـــ ميـــارس مـــن خالهلـــا التجرب فســـية ال ـــة ال ال مـــا يتفـــق وا

ـــــة ـــــة قوي ـــــة ذات رن ـــــ ،وموســـــيقا متكامل ـــــان إ ى مرحلـــــة ال ـــــد تصـــــل  بعـــــض األحي وي دق
ويشــاطر  ،قصــائد الــ يكــافح فيهــا االســتعمار والصــخب ويكتمــل صــخب موســيقا 

اء األمة العربية ...  .(3) مفيها أب
جـــديني بشـــعراء الـــديوان وخاصـــة مل كمـــا يـــرى اهلوميـــ أن الـــدامغ ألصـــق الشـــعراء ال

هم ــاس ،العقــاد الــذي قــد اقتفــى أثــر كثــري مــ ونفــور   ،وشــكه فــيهم ،خاصــة  نظرتــه لل
هم م  ،م  . (4)وتربمه وشكوا

صه الـدكتور بـدوي طبانـة  دراسـته املوّسـعة عـن الـدامغ بقولـه  وأخرياً سأورد ما 
 ،يل مــن ذلــك أنــين رأيتــين أمــام شــاعر مــن شــعراء العربيــة املوهــوبني : موخالصــة مــا اســتبان

أو  ،مل أجـــد  شـــعر شـــيئاً مـــن التعقيـــد ،تتجلـــى  شـــعر مساحـــة املطبـــوعني فكـــرة وتعبـــرياً 
                                                 

امد، ص  (1) ديث  اململكة العربية السعودية، عبد هللا ا  . 017انظر : الشعر ا
 . 017صاملرجع السابق  (2)
د، حسن اهلوميل، ص  (3) اهات الشعر املعاصر    .  797ا
 . 790املرجع السابق ص  (4)
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بـل لقـد تغلبـه بسـاطته أو  ،أو  التعبري عما يريد ،شيئاً يدل على التكلفة  طلب املع 
ظــر فيــه ... وكــأن الشــاعر كــان يكــر أن يعــود إ ى مــا  أو يعيــد ،فــال يتفقــد شــعر ،مساتــه ال

ة عاطفته فّس عن حرارة وجدانه ،بدأ بعد أن يفرغ شح برزت  شعر إبراهيم الدامغ  ،وي
وتـه ،محاسة الشاعر املتوّقد مل ميـدح بشـعر  ،وإابل ،ومحّية العريب األصيل الذي ال تفارقـه 

ه أ ،رجاًل إال رجاًل أحبه وو له د بطـوالت وبكـى شـهيداً مل يعرفـه ،طرى أعماالً ولك  ،و
ـه الشـعري  املصـانعة، والفتـل بـني الـذروة والغـارب اسـتدراراً أو جـذابً لعطـاء  ،ومل ميتهن ف

ــه ،أحــس إبــراهيم إحساســاً عميقــاً ابالنتمــاء ،... الــ  ،وخطــوب أمتــه ،فشــغلته مهــوم وط
حهــا أنفــس مــا ميلــك مــن موهبتــه .. أبــرز مــن ذلــك ك لــى  شــعر مــن صــدق م لــه مــا 

كمـــا هـــي مـــن غـــري   ،وصـــّور دخائـــل نفســـه ،التعبـــري عـــن صـــادق الشـــعور، فـــأبرز شخصـــيته
راحها م  ،تكلف  . (1)أو متويه أو تزييف، وجالها كما هي آبالمها و

 

11111 

                                                 

 . 077من أعالم الشعر السعودي، بدوي طبانة ، ص  (1)
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نيً ع : ث لحالش لح الص   أح بن ص
 

ته : - أس ه   اس
مد( أكـرب  ،سن لل صاحلهو : أمحد بن صاحل بن انصر بن عبد اني يته )أبو  وك

يــزة للتجــارة، وتــزوج  ،أوالد . وتعــود أصــول األســرة إ ى )اجملمعــة( قــدم جــّد انصــر إ ى ع
ـــب ولديــــه : صـــا هــــ وتوفيــــت 0477وعبـــد انيســـن عــــام  ،)والـــد الشــــاعر( اً فيهـــا . وأ

ها أبخيهمـا األسـتاذ رزق و  ،وتزّوج بزوجة أخرى ،فعاد هبما والدمها إ ى اجملمعة ،والدهتما م
ـد خالتهمـا ،عثمـان الصـاحل املريب يـزة ل قامـة ع قـل  وقـد .وبعـد وفـاة والـدمها عـادا إ ى ع ت

وعــاد إ ى  ،والبحــرين للتــدريس ،للدراســة ،والــد الشــاعر  أول حياتــه بــني الــزبري والكويــت
يزة عام علـى  ،أول مدرسـة نظاميـة حديثـة انيسنعبدمبساعدة شقيقه وافتتح  ،هـ0412ع

ـــاء دراســـته هــــ 0419عـــام - رمحـــه هللا -مث طلـــب امللـــك عبـــد العزيـــز  ،غـــرار مـــا رل  أث
 . (1)ويلها إ ى مدرسة حكومية 

استه :  - نشأته  ل   م
يــزة عــام  ــزل جدتــه مــن  ،هـــ0497ولــد الشــاعر أمحــد  حــي )املســهريّة( بع  م

ّولــت بعــد طلــب امللــك عبــد  ،سســهاوكــان والــد لنئــذ مــديراً للمدرســة الــ أ ،جهــة أبيــه و
وحاليــاً تســمى )مدرســة امللــك عبــد  ،تســمى املدرســة العزيريــة ،العزيــز إ ى مدرســة حكوميــة

 العزيز(.
تقــــل إ ى  ،درس الشـــاعر أمحـــد  هـــذ املدرســـة حـــ الصـــف الثـــاين االبتـــدائي لي

يــــزة ذته  هــــذ وكـــان مــــن أســـات ،االبتدائيــــةويكمـــل فيهــــا املرحلـــة  ،املدرســـة الســـعودية بع
يـــزة(، وخالـــه ،عمـــه/ عبـــد انيســـن املرحلـــة / عبـــد الـــرمحن العليـــان )مـــدير التعلـــيم الســـابق بع

وكـان مـن أسـاتذته فيهـا : عبـد  ،مث التحق ابملرحلة املتوسـطة ،املعروفني وعدد من األساتذة
ة الرايض السابق( عيم )أمني مدي صـور ،وصـاحل البسـام ،هللا العلي ال ن وعـدد مـ ،وأمحـد امل

ة األو ى  املدرســة الثانويــة العامــة ،األســاتذة املصــريني تقــل بعــدها إ ى  ،مث التحــق ابلســ لي
                                                 

طقة القصيم، إبراهيم املطوع، ص  (1)  . 021حركة الشعر  م
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موذجي مث التحـق بقسـم   ،الرايض ملواصلة الدراسة  القسم العلمي من معهد العاصمة ال
مد بن سـعود اإلسـالمية امعة اإلمام  وحصـل علـى  ،التاري   كلية العلوم االجتماعية 

ها عن طريق االنتساب .الشهاد امعية م  ة ا
ايــــة خاصــــة مــــن أبيــــه عــــاماًل مــــؤثراً  تشــــكيل ذلــــك وكــــان  ،حظــــي الشــــاعر بع

صـبه كم م ـاس ،شخصيته  ـه الشـاعر  ،وخربتـه العلميـة والرتبويـة ،ومكانتـه بـني ال ـذ م فا
ـه الش ،قدوة وموّجهاً  اسـبات بتـأثري والـد  تكوي  ،خصـيوكان الشاعر يشيد  أكثـر امل

كــل شــاعر مبــدع،   للقــاءات الصــحفية معــه : ممــرجعيو ذلــك يقــول  أحــد ا ،والثقــا
: قصـيدة إ ى أيب صـيدة األقـرب إ ى نفسـيالق .وإبداع متميز، ولوالدي الفضل  ذلـك ..

 . (1)و مقدمتهم والديم ،كثريون  ،... أشخاص رائعون مررُت هبم
تــار لــه الكتــبكمــا   وأول ديــواين  ،علــى القــراءة واالطــالعويشــجعه  ،كــان والــد 

ـــرتة . كمـــا حظـــي وكـــان والـــد شـــاعراً  ،(2)وديـــوان الشـــايب  ،شـــعر قـــدّمهما إليـــه : ديـــوان ع
ســـــاتذة املشـــــهود هلـــــم علـــــى ثلـــــة مـــــن األ ابلدراســـــة والتتلمـــــذ  مراحـــــل الدراســـــة املختلفـــــة

ربة الرتبوية والعلمية ابإلخالص واال  . (3)طالع وا
اءاته  - ق فته   :ثق

لـة  ،إ ى القراءة املبكرة دفعت شاعران هذ األجواء العلمية فمما قرأ  طفولته )
دابد( وداوم  ،وكـان يكتـب فيهـا خـرية كتّـاب القصـة ،ال سجل له والد اشرتاكاً فيها ،س

  . (4)على قراءهتا 
-وقـرأ سـرية الرسـول  ،براشـيواال ،وسعيد العراين ،كامل الكيالين  وقرأ مؤلفات :

و فرتة ما بعد الطفولة أخذ  قراءة دواوين الشعر العريب القدمي  ،-ى هللا عليه وسلمصل

                                                 

طقة القصيم، إبراهيم املطوع، ص  (1)  . 020حركة الشعر  م
 . 027انظر : املرجع السابق ص  (2)
 . 027السابق ص املرجع (3)
ربـلقصيم، عبد الرمحن عشعراء من ا (4) شر والتوزيـع،  ـي، الـوض ا  دار السعوديـة لل

 . 011ص 



 

 
 

 

18 

ــديث ــرتة العبســي ،وا وحــاف   ،وأمحــد شــوقي ،وأيب القاســم الشــايب ،مــن مثــل ديــوان : ع
: ألـــف ليلـــة وليلـــة،  القدميـــة مثـــلكمـــا أخـــذ  قـــراءة الكتـــب   ،وإيليـــا أيب ماضـــي ،إبـــراهيم 

فرى ،وبعــــض ســــري الصــــحابة ــــة، مث قــــرأ فيمــــا بعــــد للشــــعراء : الشــــ وشــــعراء  ،وكليلــــة ودم
وري ،املعلقات ـوري ،ونـزار قبـاين ،وللشاعر القروي / رشيد سليم ا وسـليمان  ،وبشـارة ا
ــواهري ،والزهــاوي ،العيســى ــديث مــن أمثــال : بــدر  ،وغــريهم ،وا مث قــرأ لشــعراء الشــعر ا
مـــد املـــاغوط ،وعبـــدالوهاب البيـــايت ،روصـــالح عبـــد الصـــبو  ،وانزك املالئكـــة ،الســـياب  ،و

 . (1)وأمل دنقل 
مث أتيت مصــادر أخــرى لتمــّد  ،فالكتــاب أهــم مصــدر مــن مصــادر ثقافتــه وقراءاتــه

 ،وانياضـــــرات العامـــــة ،والتلفـــــاز ،واإلذاعـــــة ،واجملـــــالت ،ابملعلومـــــات مـــــن مثـــــل الصـــــحف
دوات اصة مع الزمالء واألدابء . ،وال لسات ا  وا

م - له  ه :أع  ص
رجــه  ــذ  كــومي م والتحــق  ،هـــ0474الثانويــة العامــة عــام  مــنبــدأ  العمــل ا

مـدير مث  ،بوزارة العمل والشؤون االجتماعية على وظيفة : أخصـائي مسـاعدات اجتماعيـة
ـــال اإلدارة وا ،االجتمـــاعيللشـــؤون اإلداريـــة بوكالـــة الضـــمان  عـــام جتـــاز أربـــع دورات  

ظـــيم والتخطـــيط واســـتمّر  عملـــه فيهـــا، حـــ تقاعـــد   ،عهـــد اإلدارة العامـــة م ،والت
 . (2)هـ 0107شهر رجب عام 

بي : -  آث األ
ها : من األعمال املطبوعة  عددصدر للشاعر   م

ــدما يســقط العــرّاف : )ديــوان شــعر( /1 هـــ عــن دار املــري  0407ط/ األو ى  ،ع
اقــد جــالل العشــريمــع م ،صــفحة مــن القطــع الصــغري 010يقــع   ،ابلــرايض  ،قّدمــة لل

ــوان الــديوان هــو ،هــاوســرد لقصــائد الــديوان حســب اتر ــوان إ وع الــ  حــدى القصــائدع
 أغلبها قصائد تفعيلية  . ،قصيدة 11يبلغ عددها : 

                                                 

طقة القصيم، إبراهيم املطوع، ص  انظر : (1)  . 024نقاًل عن حركة الشعر  م
 .024املرجع السابق ص  (2)
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ـــوان شـــعر( /2 ـــادي 0110ط / األو ى  ،قصـــائد  زمـــن الســـفر: )دي هــــ عـــن ال
، مـع قصيدة تفعيلية 79ويضم   ،ريصفحة من القطع الصغ 74يقع   ،األديب ابلرايض

 .اومكاهن هابتار تذييل كل قصيدة
هـــ عــن دار العلــوم 0114ط/ األو ى  ،انتفضــي أيهــا املليحــة : )ديــوان شــعر( /3
ــوان الــديوان  ،قصــيدة معظمهــا تفعيليــة 72ويضــم  ،صــفحة 000ويقــع   ،ابلــرايض وع

وان إحدى القصائد .  هو ع
ــاك يتجلّــى فيهمــا الــوطن1 عــن دار  ،هـــ0107: )ديــوان شــعر( ط/ األو ى   / عي

قصـــيدة تفعيليـــة  74ويضـــّم  ،صـــفحة مـــن القطـــع الصـــغري 09ويقـــع   ،العلـــوم ابلـــرايض
 وخليلية  .
 ،صـفحة 419وتقـع   ،هــ0171اجملموعة الشعرية األو ى: ط/ األو ى عـام  /5

ــه  ــدما يســقط العــرّافالثالثــة ضــمت دواوي  ،زمــن الســفروقصــائد   ،الســابقة وهــي : ع
ماذج ال أطلق عليها : من األشعار األو ى . ،وانتفضي أيتها املليحة  مع عدد من ال

ســــد : )ديــــوان شــــعر( ط / األو ى  /6 تفــــل ا ــــادي 0177لــــديك  هـــــ عــــن ال
مـع تـذييل  ،معظمهـا تفعيليـة ،قصـيدة 07ويضم  ،صفحة 000يقع   ،األديب ابلقصيم

ها .القصائد   بتوار
طوطـة مل تظهـر مـن قبـل ،نصوص شعرية كثـرية ولدى الشاعر ويتواصـل  ،ال تـزال 

زيــرة تلــف  ،واجمللــة العربيــة ،مــع الصــحف واجملــالت مثــل ا ديــد مــن شــعر     نشــر ا
اسبات العامة والرمسية  اسبات ويشارك  امل  . (1)امل

 

يته : ع  ش
يـات  عرفت الساحة األدبية )مسافر( أمحـد الصـاحل أول مـا عرفتـه  أواخـر الثماني

ــــ طلــــع هبــــا علــــى املتلقــــني  ماليمامــــةم ،اهلجريــــة ومــــن خــــالل  ،مــــن خــــالل قصــــائد ال
ن إشـــراف األديـــب األســـتاذ علـــوي الصـــا عليهـــا  ،ة فيهـــايـــصـــفحات الثقافال ح  ؛إابا إذ مـــ

شــــاعران التفاتــــة ذكيــــة ملالمــــح اإلبــــداع الواضــــحة الــــ كانــــت تــــومض هبــــا تلــــك البــــداايت 
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طقة الوسطىف ،الشعريـة  (1)كانت انطالقـة الشاعر أمحد الصاحل  الصحافة األدبية  امل
. 

ح قيقة أن الصحافة م  عامل الشعر الرحيب بقواة  االنطالقت شاعران فرصة وا
ايــة املشــرفني علــى صــفحات األدب والثقافــة واملالحــق  ؛ فحظيــت قصــائد ابلكثــري مــن ع

 األدبية .
شـر، وهـو  ،راً شعراّيً لخركما أن شاعران مارس حضو  وإن كان أقل من حضور ال
ربية شاطات الثقافية امل  . (2)من خالل أمسيات الشعر وندواته ،اإلسهام  ال

وقـــد شـــكّل الغـــزل الشـــطر األكـــرب مـــن شـــعر  مطلـــع حياتـــه الشـــعرية خاصـــة  
ــــدما يســــقط العــــرافم:  األولديوانيــــه   مفرقصــــائد  زمــــن الســــمالثــــاين و  ،هـــــ0407 مع
الــذي تبــدو فيــه صــورة الشــباب  ،ممعرضــاً لشــعر اهلــوى والغــرام فكانــت بداايتــههـــ 0110

يلتــه  ،الفــ املستســلم لســلطان اهلــوى الــذي تســلط علــى مشــاعر ــب  ومل يــربح شــبح ا
ل  ليٍل أو هنار، ،حيثما أقام ارب حب حقيقية ليس فيها شيء مـن  وحيثما ار وهي 

يــال أو أثــر مــن ،ل ر االفتعــال ســيق ا ــا اتصــف هــذا الشــعر ابلصــدق ،ت وســرت  ،ومــن ه
ـب  ،(3)م انفيه حرارة الوجد وأصـبح الشـاعر الصـاحل  نظـر د/ طبابـة مـن كبـار شـعراء ا

ديث   . (4)الذين عرفهم اتري  الشعر العريب ا
ــــــه  ،الكبــــــري كمــــــا أخــــــذت مهــــــوم وقضــــــااي الــــــوطن العــــــريب العربيــــــة  )اململكــــــةووط

فقد كان الـوطن العـريب ميـوج  مطلـع  ،ال أبس به من شعر أمحد لصاحل جزءاً  ،(السعودية
 ،أثقلت كاهلـه نتيجـة عوامـل داخليـة وخارجيـة ،حياة الشاعر أبحداث وتطورات متسارعة

 . (5)فوصف الشاعر أوضاع أمته السياسية والثقافية والفكرية 

                                                 

ريب، ص شعراء من القصيم، عبد ال (1)  . 011رمحن ا
 . 010املرجع السابق ص  (2)
 . 007انظر : من أعالم الشعر السعودي، بدوي طبانة، ص  (3)
 . 000املرجع السابق ص  (4)
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ه ) نصيب من شـعر  ،ال يعّدها حبه األول والكبري ( مبدهنا وقراهاالسعوديةولوط
ـه ،الوطين ب والوطن مها املوضوعان األثـريان لديـه  دواوي فهـو يـرى أن مالـوطن هـو  ،فا

ب األول اصـة الـ  ،وكما أن للحب لذته ومباهجه ،ا بيبـة مثـل الـوطن هلـا أمورهـا ا فا
لــو واملــر ،وتعــيآ لالمهــا ،مــل مهومهــا يــاة مــزيج مــن ا بيــب وا ،ومــن األمل واللــذة ،وا

ياة بكل تفاصيلها ا ا ن نعيآ الوطن بكل هذ التفاصيل ،يعيآ ه لـذا فـإن الـوطن  ،و
بيبـــة وجهـــان لعملـــة واحـــدة ن أو ـومـــن أعطـــى قلبـــه للحبيبـــة ســـيفعل مثـــل ذلـــك للوطـــ ،وا

بيبة والوطن هم  ـلذا ف ،رـأكث  . (1) واحد ولذة واحدة ...م إن ا
وعـــة ،اعيـــةيتمتـــع الشـــاعر أمحـــد الصـــاحل بعالقـــات اجتم وصـــداقات  ،وزمـــاالت مت

ـه متتعـه بصـفات أخالقيـة عاليـة ،واسعة ونقـاء  اندر وصـفاء ،وتواضـع جـم ،حيث عـرف ع
كــان يتبادلــه مــع أصــدقائه وزمالئــه   ،وقــد أتــرت هــذ العالقــات شــعراً إخوانيــاً غزيــراً  ،ســريرة

 . (2)ن من اهتمامه فقط بذاته و على خالف ما كان يتوقعه الكثري 
ربة الشاعر أمحد الصاحل الشـعرية وموهبتـه وأصـالته فقـد زاد اهتمـام وبسبب تفر  د 

قاد بشعر قاد الذين  ،ال ومل  ،حـول شـعر أكثـر مـن ثالثـني انقـداً  تداولواحيث بلغ عدد ال
فهـو  ،سـرار موهبتـه وخفاايهـا، وكيفيـة التعامـل معهـامعرفة الشـاعر أبيكن ذلك إال بسبب 

ـــرتف للشـــعر ومتفـــرغ لـــه فس ،شـــاعر  وال يتصـــور إال أن  ،والشـــعر  حياتـــه كالغـــذاء والـــ
هـا املتخصصـونابة عن قضااي اح الكت ،يكون شاعراً   ،لشعر يرى أن خـري مـن يكتـب ع

هم وهــل ال يــزال هــو األثــري لديــه    ،ففــي إجابتــه عــن ســؤال عــن شــعر ،وال يعــد نفســه مــ
فس ل نســان الــة ا ،أجــاب بقولــه : مالشــعر للشــاعر كــال ركــة والصــحة يتــأثر  لســكون وا

ـــه حياتـــه حـــ بعـــد وفاتـــه ،وال غـــ  للشـــاعر عـــن الشـــعر ،واملـــرض ـــة مالزمـــة  ،إن وهـــو حال
يـاة مـل  ،ومعـاانة اإلنسـان مـن حولـه ،يكابـد معاانتـه فيهـا ،للشاعر ما دام علـى قيـد ا و

ـــاص ومهّـــه اإلنســـاين عميقـــة ومـــؤثرة  تفاصـــيل  ،مهـــوم أمتـــه وكلمـــا كانـــت معاانتـــه هلّمـــه ا
                                                 

هـ، نقاًل عن حركة 00/0/0177(  140من لقاء مع الشاعر/ أمحد الصاحل، جريدة الوطن،عدد ) (1)
 . 022الشعر  القصيم، إبراهيم املطوع، ص 
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مــل هــم املعــاانة فإنــه يصــبح الصــوت األمــني علــى تقــدمي هــذ  ،حياتــه وكلمــا كــان قلبــه 
مهـــور شــــعر ابللغـــة الـــ يفهمهــــا  ،املعـــاانة بصـــورة إبداعيــــة راقيـــة يـــاً وفكــــرايً وإيصـــاهلا  ف

...  . (1) مويعرفها مجهور
ـرج عـن صـورتني  سبة للشكل الشعري لقصائد الشاعر أمحد الصاحل فلم  وأما ابل

ــــاء الشــــكلي للقصــــيدة ليلــــي( ،مــــن صــــور الب والشــــكل  ،ومهــــا : الشــــكل ذو الشــــطرين )ا
جــاح  ،ومل يكــن الشــاعر الصــاحل يضــع اهتمامــه األول الشــكل ،التفعيلــي ــد هــو ال فــاهلم ع

  –وعــن املعــاانة الــ عاشــها . فهــو ممــن اســتهواهم شــعر التفعيلــة  ،  التعبــري عــن التجربــة
ضــجوميثــل شــعر مببــداايت  –ل كمــا يــرى الــدكتور / اهلوميــ املبكــر القــادر علــى احتــواء  ال

ية تربهن على  ه الثالثة ]األو ى[ و ئق ف ديثة ودواوي البعدين املوضوعي والفين للقصيدة ا
   . (2)إجادة مبكرة ...م 

 

***** 
 

 

                                                 

ه،  العدد ) (1) اص ع زيرة، ضمن امللحق ا هـ، 70/0/0174(  01721من لقاء معه  جريدة ا
 . 020نقاًل من حركة الشعر  القصيم ص 

زعة اإلسالمية  الشعر السعودي  املعاصر، (2) إصدار املهرجان الوطين للرتاث والثقافة،  حسن اهلوميل ، ال
 . 101 – 191الرايض، ص
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حث األ   ال
يه  التش

 
مع أشبا ،والشبيه : املثل ،الشبهمجاء  اللسان :  ،التمثيل : التشبيه لغة    ،وا

أمه : إذا  و املثل : من أشبه أاب فما ظلم . وأشبه الرجلُ  ،وأشبه الشيء الشيء ماثله
 . (1)عجز وضعفم 

وهذ التعريفات وإن  ،له أكثر من تعريف:  الب غيني والتشبيه يف اصط ح
 اختلفت لفظاً فإهنا متفقة معً  .

( يعرفه بقوله : مالتشبيه : الوصف أبن أحد 401وأبو هالل العسكري )ت
ب . و  ابه أو مل ي اب اآلخر أبداة التشبيه، انب م وب م قد جاء  الشعر املوصوفني ي

وسائر الكالم بغري أداة التشبيه، وذلك قولك : مزيد شديد كاألسدم، فهذا القول هو 
مود املبالغة، وإن مل يكن زيد  شدته كاألسد على  الصواب  العرف وداخل  

 . (2)حقيقتهم 
( مثاًل يعرفه بقوله : مالتشبيه : صفة الشيء مبا قاربه 119فابن رشيق )ت

اسبة   ،ال من مجيع جهاته ،من جهة واحدة أو جهات كثرية وشاكله ألنه لو انسبه م
ال  ،إريا أرادوا محرة أوراق الورد وطراوهتا ،أال ترى أن قوهلم مخد كالورد ،كلية لكان إاي

 . (3)ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمهم 
 

                                                 

ظور، دار بريوت للطباعة (1)  .   04/114،  لسان العرب ، حرف اهلاء، فصل الشني املعجمة، ابن م
سن بن عبدهللا العسك (2) اعتني، أليب هالل ا قيقالص مد أبو الفضل،  : ري  مد البجاوي و علي 

 .   740، دار إحياء الكتب العربية، ص 0017، 0420، 0ط
ق (3) اسن الشعر ولدابه، ابن رشيق القريواين،  ميد،العمدة   يي الدين عبدا مد  يل  يق :  دار ا

شر والتوزيع،   .  0/779لل
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فسه وال بغري من  ال يشبه بمن األمور املعلومة أن الشيء  إنهويقول قدامة : م
هات ، إذ كان الشيئان إذا تشاهبا من مجيع الوجو ومل يقع دا  كل ا هما تغاير البتة ا بي

ان واحداً ، فبقي أن يكون  هما اشرتاك  معان فصار االث التشبيه إريا يقع بني شيئني بي
 . (1)تعمهما ويوصفان هبام 

طيب القزويين )ت   ألمر أمرلداللة على مشاركة بقوله : ماهـ( 240ويعرفه ا
 . (2)ممع 

رج  جوهرها ومضموهنا عما وردوللتشبيه تعريفات أخرى كثرية    ،لنفاً  ال 
رج للتشبيه ابلتعريف التايل  موع هذ التعريفات نستطيع أن   .ومن 

أبداة هي  ،بيان أن شيئًا أو أشياء شاركت غريها  صفة أو أكثر  التشبيه :
 . (3)تقرب بني املشبه واملشبه به  وجه الشبه ،وها ملفوظة أو مقدرة الكاف أو

اظم :  وفيه يقول ال
اقاااااااااااا  أماااااااااااار   أبماااااااااااار   اااااااااااار ا  إ

 بشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  أ       داة
 

 
ااااااا    كااااااا  تشاااااابيها    اااااار    يف أي مع

 (4) تقااااااااد را  ، أو لفانااااااااا  باااااااا  أانة
 

د أتمله م تني ، أحدمها اوأسلوب التشبيه يكشف ع ملقارنة ، عن داللتني اث
،  مرتبطة هباو انشئة عن األو ى ، وهذ الداللة الثانية واألخرى الوصف غري املباشر 

هما  حن حني نعمد إ ى تشبيه شيء بشيء إريا نعقد بي نوعًا من املقارنة  الظاهر ، ف
                                                 

قيق : كمال مصطفى ، ط الثالثة ، نقد الشعر أليب الفرج قدامة بن جع (1) م ، مكتبة 0027فر ، 
ي ، القاهرة ، ص ا  . 010ا

ان،  عبدالرمحن شرح، التلخيص  علوم البالغة، جالل الدين القزويين  (2) الربقوقي، دار الكتاب العريب، لب
تصر العالمة سعد الدين التفتازاين ، ج 740 – 747ص  ، دار  4، وانظر : شروح التلخيص ، 

ان ، ص اهنا ، فضل حسن عباس ، ط األو ى ،  707الكتب العلمية ، لب وهنا وأف ، البالغة ف
شر والتوزيع ، ص0072 -هـ 0112  .  02م ، دار الفرقان لل

هضة العربية، بريوت، ص  (3)  . 97علم البيان، عبد العزيز عتيق، دار ال
 -هـ 0111نظم حسن إمساعيل عبدالرزاق ، ط األو ى ، آللئ التبيان  املعاين والبديع والبيان ،  (4)

  .  90م ، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، ص0071
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أحدمها مبا وهي مقارنة ال هتدف إ ى تفضيل أحدمها على اآلخر ، وإريا ترمي إ ى وصف 
  . (1) مآلخراتصف به ا

بع هي : يه أ ك التش  أ
 املشبه . -1
 املشبه به . ويسميان مطر التشبيهم . -2

وها ملفوظة أو مقدرة ،أداة التشبيه -3 وهي اللف  الذي  ،وهي الكاف أو 
 يربط بني الطرفني ويدل على التشبيه . 

مع بني الطرفني ،وجه الشبه -4 ويكون   ،وهو الصفة أو الصفات ال 
ه  املشبه املشبه وغالباً ما يكون  املشبه به أقوى  ، (2)به أعرف وأشهر م

ا نرى بعض التشبيهات وقد  ه  املشبه ونقول مغالباًم ألن وأكمل أيضًا م
فاملدار  ذلك  ،صار هبا املشبه أقوى وأكمل  وجه املشبه من املشبه به

 يرجع إ ى الغرض الذي من أجله يساق التشبيه .

فالغرض من التشبيه هو اهلدف أو الفائدة ال من  ،بيه غرضولكل تش
شدها من ورائه .  أجلها يسوق املتكلم التشبيه والغاية ال ي

ال :  أث يه في ال  التش
كان التشبيه هو تشبيه شيء بشيء ؛ ليدل على حصول صفة املشبه به  ملا  

، وإالا مل يعلم حصوله  ، وأخصبها به املشبه ، فيشرتط أن تكون من أظهر صفاته 
 . (3)املشبه 

                                                 

  .  47التعبري البياين رلية بالغية نقدية ، شفيع السيد ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ص (1)
ظرايت واألصول ، ديريز سقال ، ط األو ى (2) م ، دار الفكر العريب 0002،  انظر : علم البيان بني ال

ان ، ص  .  012بريوت ، لب
قيق : عبدالقادر  (3) رجاين ،  مد بن علي ا يف :  بيهات  علم البالغة ، تص انظر : اإلشارات والت

هضة ، مصر ، القاهرة ، ص   .  097حسني دار ال
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ر البالغة  ،وسرها ،وأبو عذرهتا ،يقول صاحب الطراز : ماعلم أن التشبيه هو 
 . (1)وإنسان مقلتهام  ،ولباهبا

قل القارئ أو السامع من صورة الشيء نفسه  إ ى صورة طريفة تشبهه والتشبيه ي
يال  قل على ا  . (2)، أو متثله ، ويعتمد هذا ال

 ،وامللتبس إ ى البيان، رج املبهم إ ى اإليضاح أنه موفائدة التشبيه الكربى 
 . (3) موالربوز بعد استتار ،ويكسو حلة الظهور بعد خفائه

نيممث إن التشبيه  تصر بعد ما بني  ،يعمل عمل السحر  أتليف املتباي ح 
مع ما بني املشئم واملعرق ،املشرق واملغرب يك للمعاين املمثلة ابألوهام شبهاً وهو ير  ،و

ماد ياة  ا ويريك التئام عني  ، األشخاص املاثلة واألشباح القائمة . ويريك ا
تمعني ،األضداد ار  موعني واملاء وال ياة واملوت   . (4) مفيأتيك اب

يث ه بيقصد كما أنه  س الشيء األقرب،  صرفًا إ ى ج يؤيت وضوح الشبه م
شود أثر التش   . (5)بيه امل

ان األساسيان  التشبيه  ومبا أن الطرفني  التشبيه مها املشبه واملشبه به ومها الرك
وهلما صفات يتصفان هبا أو أحوال يكوانن عليها، فقد نظر البالغيون إ ى هذ الصفات 

 ،ملشبه بهوإ ى تلك األحوال ونوعوا التشبيه وقسمو تبعاً للحال ال يوجد عليها املشبه وا
وعة، فالطرف قد يكون  تلفة وحيثيات متعددة وزوااي مت ونظروا إليهما من جهات 

ها البالغيون إ ى التشبيه وقد يكون الطرف  ،حسيًا وقد يكون عقلياً  فهذ جهة نظر م
ردًا أو يكون هيئة مركبة من عدة أمور قد امتزجت من خالهلا  وهذ جهة  نية ،مفردًا 

 أيضاً إ ى طر التشبيه .  نظر البالغيون
                                                 

ىي بن محزة العلوي، د (1)  .0/479م،  0071-هـ0111ار الكتب العلمية، بريوت، كتاب الطراز، 
م، دار العلم للماليني ، بريوت، 0077انظر : البالغة والتحليل األديب ، أمحد أبو حاقة، ط األو ى ،  (2)

ان ، ص  . 041لب
 .   0/722كتاب الطراز ،   (3)
ان،  (4) رجاين ، دار املعرفة، بريوت، لب  -هـ 0117انظر : أسرار البالغة  علم البيان، عبد القاهر ا

 . 000م، ص 0077
هاج البلغا (5) واجة صء وسراج األدابء، حازم القرطاجينانظر : م بيب ابن ا مد ا قيق :   ،007 . 
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د دراسة دواوين الشاعر إبراهيم الدامغ عمدتوقد  رصد التشبيهات ال  إ ى ع
ه الستة وقسمتها طبقاً للتشبيهات ال عرضها البالغيون مع معرفة عدد  شاعت  دواوي

موع  ،التشبيهات  كل قسم ونسبة حضورها  تشبيهات الشاعر حيث وصل 
 تشبيهاً . (024رهتا  دواوين الشاعر إ ى ) حصالتشبيهات ال

 

 وفيما  لي تفصيع هذ التشبيهات وتقسيمها : -
ي : العق ف من حيث الحسي   الط

د تقسيم التشبيهات ال حصرهتا  دواوين الشاعر إبراهيم الدامغ من حيث  ع
سية والعقلية  قسمان إ ىطر التشبيه  وجدتا  ثالثة أقسام: ي

ه به( حسيين :  -0 ش ال ه  ش  أ ي )ال
د إحصاء التشبيهات ال طرفاها حسيان  شعر الشاعر إبراهيم الدامغ  ع

من واقع التشبيهات الكلية   %1109( تشبيهًا أي ما نسبته 104حصلت على )
 مجيع دواوين الشاعر .

سبة :  دول التايل يبني العدد وال  وا
 973 جمموع التشبيهات الكلية 

سيةجمموع التشبيهات   493 الطرفني ا
سبة املئو ة   %5106 ال

مس واس ا سي ما يدرك إبحدى ا فقد يكون الطرفان حسيني  ،ويقصد اب
اسة البصر  كقول الشاعر :  ،مدركني 

اااع بعرسااا  فاااالوجود  يلاااة    (1)واه
 

 (2)عطشت فعحياا روهاها العانمااء 
 

 

افاملشبه  هذا البيت هو الوجود  ميلة . ووجه الشبه  ،من حول واملشبه به هو ا
اء ضرة ال تقتفيها االصفرار والف ياة وال  .والطرفان كالمها مدرك ابلبصر ،هو ا

 وقول الشاعر :
                                                 

بت الشجر . انظر : القاموس انييط،  (1) بات، أو رملة ت هبط من األرض، وهي مكرمة لل ميلة : امل ا
مد سعود، امل قيق :  اءمد يعقوب الفريوزلابدي،     . 7/199 كتبة العصرية، بريوت، حرف ا

 . 01شرارة الثأر، إبراهيم الدامغ، دار العلوم، الرايض، ص  (2)
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 ّساااااااا أراهاااااااام كااااااااالوحو   أمااااااااا  ر  
 

اااار الرّ هاااا  مااااّ  البكاااااء     (1)فيخت
 

ووجه  ،الوحوكواملشبه به  ،فاملشبه هم أعداء الشاعر )التجار( وأهل التزلف
اولة االعتداء اسة  ،الشبه البشاعة وعدم الشفقة والوحشية و والطرفان كالمها مدرك 

 البصر .
اسبة السمع -  كقول الشاعر :  ،وقد يكوانن حسيني مدركني 

 

اااه كماااا باااذي بااا  ساااب   وأنااات م
 

(2)املاء  من حصٍّّ وم زرابكطال   
 

واملشبه به من  ،بدون سبب أو جدوىاملشبه  هذا البيت َمْن يهذي  كالمه 
ص واملزراب ووجه الشبه عدم  ،ويكرر طلبه لكن ال يستجيب له ،يطلب املاء من ا

اسة السمع . ا املشبه واملشبه به مدركان   االنتفاع مما يعمل وعدم الفائدة . وه
 وكقوله أيضاً : 

ها   َعوي كماا تَاعواوي الاذّ  ب  ل س اقمو
 

يّااااااا  إ    اااااام َكووكاااااا فَاَرقااااااا  وع   (3)تَبسَّ
 

قد ووجه  ،واملشبه به صوت الذائب وهو العواء ،املشبه صوت صاحب املكر وا
ا  الشبه شدة الصوت واإلخافة وقد يكون من سقم داخلها . واملشبه واملشبه به ه

اسة السمع .  مدركان 
اسبة اللمس -  كقول الشاعر :  ،وقد يكوانن حسيني مدركني 

اااااااااااااز   يف  َاااااااااااااد ا َاااااااااااااّراح انر  َوَو و  ْلو
 

اااااا   الوم غ اااااا و   َرّ هااااااا نَافو  (4)تَااااااذوب  
 

ارالوخز ابإلبرة بسبب مالمسة للجرح، فاملشبه هو  فيجد من  ؛واملشبه به ملس ال
ار رارة بسبب مس ال د من ا رارة بسبب الوخز ما  ا املشبه واملشبه به مدركان  ،ا وه

 اسة اللمس .
اسة الشم -  كقول الشاعر :،وقد يكوانن مدركني 

                                                 

يزة  (1) ، ع  .  0/00أسرار وأسوار ، إبراهيم الدامغ ، إصدار مركز بن صاحل الثقا
 .   0/29،  املصدر السابق (2)
 .0/077،  املصدر السابق (3)
 .7/014، املصدر السابق  (4)
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اااااااااا  تَتعطَّااااااااار الََّسااااااااامات فياااااااااه كع َّ
 

(1)َعبقاااااتو علااااا  َجَباتاااااه ا  هاااااار   
 

 

سمات فاملشبه عطر ووجه الشبه طيب الرائحة  ،واملشبه به عبق األزهار ،ال
اسة الشم . ا املشبه واملشبه به كالمها مدرك   وانتشارها . وه

اسة الذوق كقو  - هما   ل الشاعر :وأييت الطرفان يدرك كل م
 أجر اااااات فيهااااااا  ة  املاااااااء أود ااااااة

 

لااااد تغتسااااع  (2)كعهنااااا يف رحياااار ا
 

 

لد ،فاملشبه زالل املاء ووجه الشبه حالوة املذاق وطيب  ،واملشبه به رحيق ا
اسة الذوق . ،الطعم ا كل من املشبه واملشبه به يدرك   وه

يين :  -7 ف عق  أ ي الط
من التشبيهات  شعر إبراهيم الدامغ فبلغ  عقلينيما كان طرفا وقد أحصيت 

 ( من واقع التشبيهات الكلية.%0001( تشبيهاً أي ما نسبته )000العدد)
سبة :  دول التايل يبني العدد وال  وا
 973 جمموع التشبيهات الكلية 

 111 جمموع التشبيهات عقلية الطرفني
سبة املئو ة   %1104 ال

 أنواع : ث ثة القسم و د ع حتت هذا
 ومن ذلك قول الشاعر : ،الذي  يتم إدراكه عرب العقل والتفكريالعقلي  -

ور حاااااااار  وال اااااااا لة   ااااااااع    فااااااااال
 

اااااا  أدا  باااااه الاااااوةء ونَاااااّددا    (3)ِس 
 

ور والضاللة ا ال ق والباطل ،فاملشبه ه ووجه الشبه الوضوح  ،واملشبه به ا
ق ور اب تشبيه الضاللة ابلباطل هو التيه والتخبط  ووجه الشبه  ،واالهتداء  تشبيه ال

. 
 وقول الشاعر :

                                                 

 .7/010املصدر السابق  (1)
 .  011/ 4املصدر السابق  (2)
 .0/700أسرار وأسوار،  (3)
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يااااازةو الياااااو  إةّ عااااا ة ونباااااا   يف و   لسمافما ّادكار القدمي ا  (1))ع
 

رب بأ وا ووجه  ،فشبه الشاعر تذكر املاضي والتفكري فيه  هذ األايم ابلعربة وال
 الشبه أخذ العظة والعربة .

 لشعور واإلحساس ومن ذلك قول الشاعر :وهو الذي يدرك اب والوجداين -
 ذَكرت اااااا   يف املساااااااء ويف  الصَّااااااباح

 

(2)كاااااذ كر  ا   ّ  يف ا ااااا ّ  الص اااااراح 
 

 
 

ها وحبها له ووجه  ،فقد شبه ذكر للمحبوب بسبب تعلقه به بذكر األم الب
 . استحضار الذهن لصورة انيبوبالشبه 

 ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 
 

َاااااااااااااا  د  احملبّااااااااااااااة م لماااااااااااااااَرّّينااااااااااااااة ب 
 

(4)تشاارعالَفااّن ر و حاا   (3)كاناات لاارأد   
 

 

ا من هي راينة ابنيبة بروح الفن ووجه الشبه الطرب والفرح  ،شبه الشاعر ه
 والتلذذ بذلك .

ين  أ ي  -4 ت ف م   :الط
د حصر التشبيهات  ختلفة الطرفني  شعر إبراهيم الدامغ حصلت على ما املوع

د %4200شبيهاً أي ما نسبته املئوية )( ت490عدد ) مل التشبيهات الواردة ع ( من 
 الشاعر .

سبة املئوية :  دول التايل يبني العدد وال  وا
 973 جمموع التشبيهات الكلي

 369 جمموع التشبيهات خمتلفة الطرفني
سبة املئو ة   %3709 ال

تلفني أي يكون أحد الطرفني حسيًا واآلخر عق - وأييت على  ،لياً ومع  
 صورتني :

                                                 

 .  011املصدر السابق ص  (1)
 . 027املصدر السابق ص  (2)
 .  7/191رَْأُد الشيء : ارتفاعه، انظر : القاموس انييط، ابب الراء،  (3)
 .7/711أسرار وأسوار،  (4)
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 كقول الشاعر :  ،املشبه عقلي واملشبه به حسي -
هم ة  فاااااااارقهم  كعّ اااااااا الاااااااذ   مااااااا

 

 (1)إةّ ليَااازرع فااايهم َذ واااَع م غتصااا    
 

يث أصبح   شبه الشاعر الذل وهو عقلي بشخص من هؤالء األعداء 
هم  وواحداً عدادهم  ووجه الشبه انتشار  ،يبشيء حس اً عقلي شبه شيئاً فبهذا يكون ، م

 الذل وتغلغله داخلهم .
 وقول الشاعر :  -

 فماااا اساااتكانتو وة َكلّاااتو عزاإلمهاااا
 

اااتو وهااا  د ّاااة الق   ااا     يباااع ان   (2)كاهل
 

دية ،فاملشبه العزائم مجع عزمية  ،ووجه الشبه القوة واملضاء ،واملشبه به السيوف اهل
اسة .  فاملشبه عقلي واملشبه به حسي مدرك اب

يث يكون املشبه حسيًا واملشبه به عقلياً   - وأييت الطرفان عكس ما سبق 
 كقول الشاعر :

 

اااب ها اااري ب لياااع كاااعّ  الغاااوَ  َ ص   َتسو
 

 (3)بقبوَ ااتَايوه علَاا  الّتقتاا  والّسااغ    
 

صب الغول بقبضتيه وهو شيء عقلي غري  شبه الشاعر السري لياًل وهو حسي 
وف والرهبة . ،يتهمدرك وإريا متعلق  ابلذهن مع ومه  ووجه الشبه ا

 وقول الشاعر :
 

يواااااااااه    َفَح ياو اااااااااه َشاااااااااَر   هَل ااااااااام َو  
 

اااااذ ب   (4)تَااااااَر   هَل ااااام َوَوَداعاااااة  ة َتكو
 

 

يب( ابلشرف للحاقدين عليه والذين  ني ممدوحه وهو )الشاعر املت شبه الشاعر ح
ني ،اولون إنقاص قدر اسة ووجه الشبه الرتفع والكربايء . وا حسي مدرك اب

 والشرف عقلي متعلق ابلشعور .
ف\ كيب : الط الت ا   من حيث اإلف

                                                 

 .0/000املصدر السابق  (1)
 .  0/001املصدر السابق  (2)
 .0/010املصدر السابق  (3)
 .0/079املصدر السابق  (4)
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ظر  الطرفني فالتشبيه إما أن يكون  وهذا تقسيم لخر للتشبيه من حيث ال
ني فأكثر  . (1)تشبيه مفرد مبفرد أو مركب مبركب  تزعة مـن متعدد اث  . (2)واملركب هيئة م

فردة الطرفني  شعر إبراهيم الدامغ وحصلت على املالتشبيهات  أحصيتوقد 
املشبه واملشبه به  تلك التشبيهات مفرد مبع  أن الشاعر  ،( تشبيهاً 921ما عدد )

( من التشبيهات الكلية %9001شبه شيئًا واحداً بشيء واحد وحقق هذا العدد نسبة )
سبة األكرب  تشب يهات الشاعر إبراهيم الدامغ الواردة  دواوين الشاعر مما يع  أن ال

 فيها الطرفان مفردان .
سبة للتشبيهات  دول التايل يوضح العدد وال  فردة الطرفني : املوا

 973 جمموع التشبيهات الكلي
 675 جمموع التشبيهات املفردة

سبة املئو ة   %6904 ال
 ومن ذلك قول الشاعر :

اااااااااااد    حنااااااااااان ّي ابااااااااااان الع ااااااااااارب أ سو
 

(3)دويف ِساااااااااااااااااء العاااااااااااااااازّ  نشاااااااااااااااا 
 

 

زائر )على لساهنم أورد الشاعر البيت( واملشبه به اأُلسد  ا أبطال ا فاملشبه ه
 فاملشبه مفرد واملشبه به كذلك مفرد .

موعة من التشبيهات املفردة ال يشملها بيت واحد   وقد أورد شاعران 
 وهي قوله : 

 فا هاااع  روحاااي والشاااباب  جاااواحني
 

 (4)وال اافا   هاافايفوا رض  َمهاادي  
 

                                                 

جعل بعض البالغيني التشبيه  هذا املبحث أربعة أنواع تشبيه مفرد مبفرد ومفرد مبركب ومركب مبفرد  (1)
فرد ابملركب أو ما تشبيه املأن يكوان مفردين أو مركبني، وإ إماومركب مبركب، وأميل إ ى أن الطرفني 

ظر إليها بصورهتا املفردة وإريا  على أهنا مركبة من العكس فال يقع؛ ألن املفردات  تلك التشبيهات ال ي
  موعة أشياء ، هذا التقسيم حسب رأي األستاذ املشرف وتوجيهه . 

مد حسن شرشر،  ط الثانية، دار الطباعة انيمديـة، القاهرة، ص  (2)  .  002لباب البيان ، 
 .7/020أسرار وأسوار،  (3)
 .4/7املصدر السابق  (4)
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 ،ومجيعها مفردة تدل على شيء مفرد واحد ،واألرض ،والشباب ،فاملشبه األهل
ي ،واملشبه به روحي ها على شيء واحد، ومجيعها مفردة ي ،ومهدى ،وجوا دل كل  م

الشباب )ووجه الشبه  قوله  ،هو االلتصاق وانيبة  (األهل روحي)ووجه الشبه  قوله 
ي  والتفاين .  االنتماء فيه فوجه الشبه (واألرض مهدي)ا قوله وأم ،القوة والقدرة (جوا

د تشبيه املفرد ابملفرد كذلك  قول الشاعر : -  و
 حساااابوا الفقاااا  فر سااااة فتساااااابقوا

 

 (1)يف أكلهااااا وتصااااادقوا وتعااااانقوا  
 

ووجه  ،املشبه  هذا البيت الفقري وهو مفرد واملشبه به الفريسة وهو أيضًا مفرد
 لتفاف حوله وسلبه لضعفه .الشبه هو اال
موعة  - دما يكون الطرفان فيه مركبني من  أما تشبيه املركب ابملركب فيقع ع

ظر إ ى مع  التشبيه . د ال  أشياء ال ميكن إغفاهلا ع
وقد وردت التشبيهات املركبة  شعر إبراهيم الدامغ من خالل حصرها  

ه بعدد ) سبة األقل %4109سبته )( تشبيهًا مركبًا أي ما ن707دواوي ( وهذا يعين ال
د الشاعر سبة من الثلثني إ ى الثلث مقارنة ابلتشبيهات  ، التشبيهات ع فضت ال فا
 ذات الطرفني املفردين . 

سبة املئوية :  دول يوضح العدد وال  وهذا ا
 973 جمموع التشبيهات الكلي
 298 جمموع التشبيهات املركبة

سبة املئو ة   %31.6 ال
 

 
 ومن ذلك قول الشاعر :

 ش ااااااعا البطاااااااح كع ااااااا (1)وتزّملااااااوا
 

(2)عجا احتلبت هروع رؤّيهم  
 

                                                 

 .1/71املصدر السابق  (1)
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جعل الشاعر البطاح ركواًب هلم ابعتالئهم أعاليها بسبب ، حيث فاملشبه مركب 
وف والفرقة هم احتلبوا ضروعاً قد يبست  ،ا واملشبه به مركب من حاجتهم للحليب ولك

ها وضعف مراعيهاوجف حليبها بسبب كرب  اصلة من  ،س ووجه الشبه هو اهليئة ا
هد هباًء . فس  شيء ليس ذي فائدة فيضيع ا  إقحام ال

 ومن ذلك أيضاً قول الشاعر :
 

 أماااااام تاااااااز  إم الشااااااهادة م لماااااااا
 

 (3)ترتشاااااااا املهاااااااا الانمااااااااء  ةة 
 

نيل لى ما متلك  سبيل وتدافعها وبذل أغهذ األمم  تزاحمفاملشبه مركب من 
هد وشارفت على املوت  هو مبادرةواملشبه به  ،الشهادة فوس ال أصاهبا الظمأ وا ال

صول على املاء كل شيء السيما وأن طعمه زالل مع شدة  فاسرتخصت  سبيل ا
اجة إليه .  ا

صول عليه  اصلة من التدافع والتزاحم على شيء يعترب ا ووجه الشبه هو اهليئة ا
 .مهماً وضرورايً 

يه : اع أخ من التش  أن
تظهر  قصائد الشاعر إبراهيم الدامغ تشبيهات غري ما ذكرت سابقًا وهي 
ا  بعض قصائد مبع  أهنا ال متثل ظاهرة كمية وإريا  أقرب ما تكون إ ى شذرات تطالع
ها أمثلة تتضح من خالهلا قدرة الشاعر على صياغة هذ األنواع من التشبيهات .  أورد م

 لتشبيه املقلوب :ا -
ه  املشبهأظهر وجه الشبه األصل أن يكون  ، لذا   (1)وأشهر  املشبه به ع

ه وأوضح كان األصل   الصفة املرادة ، إاّل  التشبيه أن يشبه الشيء مبا هو أبني م

                                                                                                                                      

مل عليها من اإلبل وغريها . وزمله : أردفه، أو عادله، وإذا عمل الرجالن على  (1) تَزّملوا : الزاملة : ال 
 .  7/921بعرييهما فهما : زميالن . انظر : القاموس انييط، حرف الزاي، 

 .4/70سرار وأسوار، أ (2)
 .  4/01 السابقاملصدر  (3)
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مدعيًا أنه أمت وأقوى  وجه  ،بالغة فيجعل املشبه مشبهًا بهاملغرض املتكلم  إذا كان
وع من التشبيه ابلتشبيه الشبه  ح صار أصاًل يقاس عليه، ويشبه به، ويسمى هذا ال
 .(2)املقلوب

 كقول الشاعر :
 

 يل غرفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة كعهنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

او ااااااااااااااااة    (3)ظاااااااااااااااا   نفسااااااااااااااااي ا
 

شبه الشاعر ظالم الغرفة بظالم نفسه الكئيبة على التشبيه املقلوب للمبالغة 
فس بظالم الغرفة ؛ ألن ظالم اس واألصل تشبيه ظالم ال وأما  ،الغرفة ظاهر وجلي لل

فسه فأتى بذلك للمبالغة مبا يعايشه مـن اكتئاب وضيق  ظالم نفسه فال يدركـه إال هو ب
. 

 التشبيه البليغ : -
ه الوجه واألداة وسبب تسميته بذلك  ،هو ما ذكر فيه الطرفان فقط وحذف م

اد الطرفني وعدم تفاضلهما فيعل و املشبه إ ى مستوى أن حذف الوجه واألداة يوهم ا
عف املشبه وعدم أما ذكر األداة فيفيد ض ،وهـذ هي املبالغة  قـوة التشبيه ،املشبه به

اقه ابملشبه ب  . (4)ه يفيد التشبيه وحصر  جهة واحدة كما أن ذكر الوج  ،هإ
وقد ورد التشبيه البليغ  عدد من املواضع من قصائد الشاعر إبراهيم الدامغ 

ه أنخذ  على سبيل املثال قول الشاعر : ام

                                                                                                                                      

م ، دار الفكر العريب 0007 -هـ 0107البالغة االصطالحية ، عبد عبدالعزيز قليقلة ، ط الثالثة ،  (1)
  . 11، القاهرة ، ص

مد حسن شرشر، صانظر : لبا (2) ،  علم البيان ، عبدالرزاق أبو زيد زايد ، مكتبة 090ب البيان، 
 .  71ب ، مصر ، صالشبا

 .1/01أسرار وأسوار،  (3)
دار الكتب العلمية،  م،7112 -هـ 0177غي ، ط الرابعة، انظر : علوم البالغة، أمحد مصطفى املرا (4)

ان، ص   .  744لب
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ااااااار أناااااااه  ااااااا  سااااااايا  شاااااااهد ا
 

ااااَ  العااااد   حاااادَّ فاساااااتقاما   (1)َذهَّ
 

ففي هذا البيت ذكر الشاعر املشبه واملشبه به ومل يذكر األداة وال وجه الشبه. 
ري سيف  عدله واستقامته  وهذا من قبيل التشبيه البليغ . ،فقد شبه املمدوح 

 التشبيه ال م  : -
بل يفهم من مع   ،وهو ما مل يصرح فيه أبركان التشبيه على الطريقة املعلومة

يعقد فيه الشبه بني الطرفني عن طريق التلميح دون فهو تركيب م . (2)السياق 
 . (3)مالتصريح

ه وبني التشبيه الصريح أن التشبيه الصريح يوضع فيه املشبه واملشبه به  والفرق بي
وجه م ذلك أن . (4)أما الضمين فيلمح فيه الطرفان من املع  ، صورة من صور التشبيه

 .  (5) م التشبيه الضمين يظهر ظهوراً خفياً من سياق البيتالشبه 
ية غرضها بيـان إمكان املشبه فغالباً  التشبيه الضمين  ،ومعظم التشبيهـات الضم
ملة ال قبل أتيت مجلة التشبيه الضمين لتكون برهااًن وإثبااًت على إمكان ية وقوع ا

 ومن ذلك قول الشاعر: ،التشبيه
 

 ة فاااااااااار  بااااااااااني قر بااااااااااه وبعيااااااااااد
 

سااااااار فياااااااه قاااااااواد  و اااااااوايف   (6)فال
 

اس بني من له صدارة ومن هو بعد ابلصف الذي يليه  شبه الشاعر اختالف ال
سر احي الطري ومن يراها يعتقد أهنا هي ال ،ال ريآ ال  حيث فيها قوادم تظهر  ج

                                                 

 .4/071أسرار وأسوار،  (1)
 .  741انظر : علوم البالغة، أمحد املراغي، ص (2)
و رلي (3) م ، املركز الثقا العريب 0007ة جديدة ، األزهر الزاند ، ط األو ى ، دروس  البالغة العربية 

شر والتوزيع ، الدار البيضاء ، بريوت ، ص   .  41لل
ليلية ملسائل البيان، بسيوين عبدالفتاح، (4) شر والتوزيع، ص  انظر : علم البيان دراسة   . 071املختار لل
يل ، 0077 -هـ 0117أبو فاضل ، ط األو ى ، جولة  بالغة العرب وأدهبم ، ربيعة  (5) م ، دار ا

  .  92بريوت ، ص
 . 4/9أسرار وأسوار،  (6)
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دها ،مل الطري تها تس وا ال  قيقة أن ا فالقضية تكاملية كل جزء  ،وتقويها ،وا
 يكمل اآلخر .

اد األمر إ ى  ،ويتضح من هذا التشبيه الضمين اإلملاح للمع  يث ميكن إس
ووجه الشبه هو أثر التعاون بني الرئيس ومرلوسيه . ومن مث يتضح أن التشبيه  ،املشبه

ه املع الضمين هو  د إ ى  ،ما يلمح م ويؤتى به عادة للداللة على أن األمر الذي أس
 . (1)ممكن ومعقول  ،املشبه

ي : ثي يه الت  التش
تزعًا من  أبنهالتشبيه التمثيلي مجهور البالغيني  فعرّ يُ  : ما كان وجه الشبه فيه م

 .  (2)متعدد مركب
ت التشبيهات مركبة  وقد وردت أمثلة التشبيه التمثيلي  شعر إبراهيم الدامغ 

 حيث إن مجيع التشبيهات ال طرفاها مركبان هي تشبيه متثيلي . ،الطرفني
 

*****

                                                 

مد حسن شرشر، ص انظر :  (1)  .  027لباب البيان، 
درية ،  (2) شأة املعارف ، اإلسك ويين ، م ديد ، مصطفى الصاوي ا انظر : البالغة العربية أتصيل و

  .  72ص
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حث  نيال  الث
 ــــال

 

قسم اجملاز إ ى قسمني  و)االستعارة( .  ،مها : )اجملاز املرسل( ،ي
ذا كانت العالقة وإ ،فإذا كانت العالقة  اجملاز غري املشاهبة فهو )اجملاز املرسل(

 . (1)مشاهبة فهو استعارة 
قيقي املوضوع له اللف  واملقصود  لع قة : اسبة بني املع  ا واملع   ،امل

  . (2)املقصود من اللف  
، وإالا فاستعارة ،فالعالقة املصححة للتجوز إن كانت غري املشاهبة فمجاز مرسل

از  كما أن الصحيح من  واجملاز أعم من االستعارة ، القضية  ذلك أن كل استعارة 
از استعارة   . (3)وليس كل 

وعلى هذا فاجملاز املرسل : هو اللف  املستعمل  غري ما وضع له لعالقة غري 
قيقي  ة مانعة من إرادة املع  ا ؛ ومسي مرساًل ألنه غري مقيد بعالقة  (4)املشاهبة مع قري

ال  االستعارة امل  تقيدة بعالقة املشاهبة بل مطلق  أكثر من عالقة .واحدة كما هـو ا
واجملاز املرسل يقوي املع  اجملازي املراد تقرير  األذهان ؛ ملا فيه من دعوى 

ة     . (5)والدليل الشيء ابلبي

                                                 

مد حسن شرشر ص انظر : لباب (1)  . 001البيان، 
 . 710انظر : علوم البالغة، أمحد مصطفى املراغي ص (2)
مد أبو موسى ، ط الثانية ،  (3) ليلية ملسائل البيان ،   -هـ0111انظر : التصوير البياين دراسة 

 .  070م ، دار التضامن ، القاهرة ، ص0071
مد حسن شرشر صانظر : لبا (4)  ، وعلم أساليب البيان ، غازي ميوت ،  000ب البيان، 

ان ، ص0074 -هـ 0114ط األو ى ،  ، والبالغة  711م ، دار األصالة للطباعة ، بريوت ، لب
ديد ،  م ، دار العلم للماليني ، بريوت ، 7110كري شي  أمني ، ط السابعة ، بالعربية  ثوهبا ا

ان ، ص  .   92لب
م ، دار الطباعة 0020 -هـ 0400ة الدمرداك زغلول ، ط األو ى ، انظر : البيان الوا ، محز  (5)

 .  010انيمدية ، القاهرة ، ص
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د حصري للمجاز  شعر الدامغ حصلت على  ازية 0979وع ميثل ،  صورة 
ها  موع %7101أي ما نسبته ) ،ازًا مرسالً ( 141ما عدد )اجملاز املرسل م ( من 

 اجملاز  شعر الدامغ . 
د الدامغ :  سبة للمجاز ع دول التايل يوضح العدد وال  وا

 1686 جمموع اجملا  الكلي
 431 جمموع اجملا  املرسع 

سبة املئو ة  %2505 ال
د الشاعر وعت العالقات  اجملازات ال وردت ع ها ،وقد ت بعض  نسوق م

 األمثلة .
زئية زء وإرادة الكل ،فمن عالقات اجملاز املرسل العالقة ا ومن  ،وهي إطالق ا

 ذلك قول الشاعر : 
 َكاااااَر   لاااااه َتف اااااد  الق لاااااوب  وترتاااااوي

 

اااعراء     (1)َصاااَدرا  و َعشااار  نَفَحاااه الش 
 

اس ا توافد ال وهر ،واملقصود ه ه أطلق القلوب وهي ا وأراد هبا الكل  ،ولك
ا وهي القلوب ،وحدلقلب ال يفد فا زء ه فوس. ،وإريا أطلق ا  وأراد الكل وهي ال

ال فيه ،وهي إطالق انيلّ  ،ومن عالقات اجملاز املرسل العالقة انيلّية  ،وإرادة ا
ازات  بيت واحد مجيعها عالقتها انيلية   وقد حشد الشاعر إبراهيم الدامغ ثالثة 

  قوله :
 و حيااااااااا  رتأقامتهااااااااا )فرنسااااااااا

 

 (2)عليهاااا ا رض حترساااها الساااماء  
 

 

و)السماء(  ،و)األرض( ،فقد أطلق الشاعر انيل  هذا البيت  قوله )فرنسا(
ود فرنسا وجيوشها زائر ،وأراد من حل فيها فأراد ج  ،و قوله األرض أراد أهل أرض ا

ازات مرسلة   فأبدع ،رسها من  السماء أي (رسها السماء)و قوله  ثالثة 
 توحدت العالقة فيها وهي العالقة انيلية . 

                                                 

 .  0/41أسرار وأسوار،  (1)
 .   0/10 السابقاملصدر  (2)
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وهي أن يكون اللف  املذكور سبباً   ،ومن عالقات اجملاز املرسل العالقة السببية
 ومن ذلك قول الشاعر :  ،(1)املع  املراد 
فيَّاااااااة م لَهااااااام   فالكاااااااع    يف  َاااااااد  ا

 

 (2) زهاااااو  اااااد    م عوَلماااااا  و ساااااود   
 

وبسبب عطاء املمدوح  ،شاعر كلمة )يدك( وهي سبب  العطاء والقدرةفأورد ال
ه . فكان ما بذلته يد سببًا   وقدرته أعطى وعّلم وساد من حصل على ذلك م

 استكمال املع  وإصابته . 
ه قول الشاعر :   وم

 فكااااااااام لااااااااا  مااااااااان  ااااااااادٍّ بي ااااااااااء
 

ر      (3)متلاااااااااااااا  سااااااااااااااابر الااااااااااااااذ كو
 

عمة والعطاء ،شاعروردت كلمة )يد(  بيت الفكذلك   ،واليد سبب  ال
 فوردت  هذا البيت على سبيل اجملاز املرسل الذي عالقته السببية . 

 قوله :  مثل  وترد عالقة اعتبار ما سيكون  شعر إبراهيم الدامغ
ااات تعصااار  ااار حبّ ااا  غارقاااا    أ  ك

 

(4)بد  ا س  وهراعة ا سفا ؟ 
 

ب وم مر ؛ لفقدان وقد جرت العادة  تشبيه ا ن يصاب به بشارب ا
مر ال يعصر وإريا يعصر ما يكون فيما بعد مخرًا وهو  ،واقعيتهما ولكن املعروف أن ا

ب وما شاهبه من شعري وغري مر على سبيل اجملاز املرسل  ،الع فأورد الشاعر عصر ا
وهلا إ ى  مخر .  بعالقة توحي ابعتبار ما ستكون عليه هذ املادة بعد العصر وهو 

 :والقسم ال اين من أقسا  اجملا  هو اةستعارة 
  وهي يف اللغة :
ه : طلب أن يعطيه إاي عارية  ،طلب اإلعارة  . (5)واستعار الشيء م

                                                 

مد حسن شرشر ص (1)  .  007انظر : لباب البيان، 
 .  7/07أسرار وأسوار،  (2)
 .   7/10 املصدر السابق (3)
 .  4/7 قاملصدر الساب (4)
مد خلف هللا أمحد،  (5) تصر، عطا العوايل،  ليم م الثانية  طاملعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، عبدا

4/949   . 
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، ا من عالقة بني املعري واملستعريوال بد فيه ،وفيها يبقى املستعار ملالكه األصلي
اسبة املستعار للمستعري .  وال بد من م

ملة أن م: فيوضحها قول عبدالقاهر حًا وأما اصطال اعلم أن االستعارة  ا
 ،عـيكون للف  أصل  الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواهد على أنه اختص به حني وض

قل ،مث يستعمله الشاعر أو غري الشاعر  غري ذلك األصل  ،ه إليه نقاًل غري الزمـوي
اك عارية از أو عمل حيث يذهب عبدالقم . (1) مفيكون ه اهر إ ى أن االستعارة 

 . (2)العقليةم عقلي ، إذ تقوم على التصرف  املعاين 
اللف  املستعمل  غري ما وضع له لعالقة  : هي واالستعارة  عرف البالغيني

ة مانعة من إرادة املع  األصلي   . (3)املشاهبة مع قري
ه الوجه واألداة و  ها أبلغ واالستعارة أصلها تشبيه حذف م أحد الطرفني . ولك

ا  التشبيه فال بد من ذكر الطرفني ا مهما ابلغ وهذا اعرتاف  ،من التشبيه ؛ ألن
هما اد ،وأن العالقة ليست إاّل التشابه والتداين ،بتباي الف  ،فال تصل حد اال

اد واالمتزاج واحداً وأن املشبه واملشبه به صارا شيئًا  ،االستعارة فإن فيها دعوى اال
 . (4)يصدق عليه لف  واحد 

 ول ستعارة ث ثة أركا  : 
 وهو اللف  الذي أخذ ليدل على مع  جديد .  ،املستعار -
ديد الذي أريد به ذلك اللف  .  ،املستعار له -  وهو املع  ا
ه -  وهو املع  األصلي الذي كان لذلك اللف  قبل االستعارة .  ،املستعار م

                                                 

مد الفاضلي، املكتبة العصرية، بريوت (1) قيق :  رجاين،   – 0141 ، أسرار البالغة، عبدالقاهر ا
 .  72، ص 7110

  .  004ط السابعة ، دار املعارف ، القاهرة ، صالبالغة تطور واتري  ، شوقي ضيف ،  (2)
مد حسن شرشر صانظر : ل (3) ، وجواهر البالغة  املعاين والبيان والبديع ، أمحد  701باب البيان، 

ان ،  .  071ص هـ ، 0177 مصطفى اهلا ي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، لب
 .  791غي صانظر : علوم البالغة، أمحد مصطفى املرا (4)
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امعة فيها  أهنا تربز هذا معن االستعارة :  ويقول عبدالقاهر ومن الفضيلة ا
وإنك لتجد  ،وتوجب له بعد الفضل فضالً  ،البيان أبداً  صورة مستجدة تزيد قدر نبالً 

كل واحد وهلا    ،ح تراها مكررة  مواضع ،اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد
فرد من تلك املواضع شأن مفرد، كما م. (1) موخالبة موموقة ،ضيلة مرموقةوف ،وشرف م

اً كلما زدت إرادتك إخفاء التشبيه أنك   أن من شأن االستعارة ازدادت االستعارة حس
  . (2)إذا كان الكالم قد أُّلف أتليفاًم ح أنك تراها أغرب ما تكون 

ا  هذ الدراسة  االستعارة تعامل الشاعر إبراهيم  وكيف ،وهذا هو ما يهم
االستعارات ال وردت  قصائد  رصدتحيث  ،دامغ  قصائد مع هذا الفن البياينال

ه ( %2101( استعارًة أي ما نسبته )0719وحصلت على ) ،الشاعر  مجيع دواوي
 من اجملاز الكلي  شعر إبراهيم الدامغ .

دول التايل يوضح عدد االستعارات ونسبتها املئوي  :  ةوا
 1686 ي جمموع اجملا  الكل

 1256 جمموع اةستعارات 
سبة املئو ة   %7405 ال

د البالغيني  وفيما يلي تقسيمها :  ،مث قسمتها حسب التقسيمات األشهر ع
 أقسا  اةستعارة من حيا ذكر الطرفني :  -

ية قسم االستعارة من حيث ذكر الطرفني إ ى قسمني : مك ية .  ،ت  وتصر
ية ههي ما ح ،فاالستعارة املك ورمز له بشيٍء  ،ذف فيها املشبه به أو املستعار م

 . (3)من لوازمه 

                                                 

رجاين ص (1)     . 49أسرار البالغة ، عبدالقاهر ا
درية ، ص (2) شأة املعارف ، اإلسك ية والتطور ، رجاء عيد ، م     .  007فلسفة البالغة بني التق
 .   029انظر : علم البيان، عبدالعزيز عتيق ص (3)
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ية الواردة  شعر إبراهيم  حصرتوعلى أساس هذا التعريف  االستعارات املك
يةم910الدامغ وحصلت على عدد ) ( %10014وهو ما ميثل نسبة ) ،( استعارة ممك

مل االستعارات الواردة  دواوين الشاعر .    
د سبة : وا  ول التايل يوضح العدد وال

 1256 جمموع اةستعارات الكلية 
ية   641 جمموع اةستعارة املك

سبة املئو ة   %51013 ال
 : فمن ذلك قوله الفن البياين هلذاوفيما يلي سأورد أمثلة 

ااااااا   ْلااااااود راحااااااة  فقااااااد أَورقَاااااات ح
 

اها الدَّهر والدّهر َأَغل     (1)َتومَّ َج
لشاعر مي  املمدوح ابلشجرة ال تورق وتثمر وحذف املشبه به وهو حيث شبه ا

فأجرى ذلك على سبيل  ،)الشجرة( مث دل عليها بشيء من لوازمها وهو األوراق وا 
ية .   االستعارة املك

 وقول الشاعر : 
َّاااة   اااي مااان اْلاااود     فتَاااذوي علااا  كفّ 

 

ااات  أكسااا   رو  رّيح الَّفاااع ماااا ك   (2)وتَاااذو
 

وي  - به اهلمةفقد ش أو الغصن الذي يذوي ويذبل  ،ابلوردة -وهي شيء مع
بشيء من لوازمه وهو  ورمز له ،إذا قطع وقطف مث حذف املشبه به )الوردة أو الغصن(

ية ال حذف فيها املشبه به   .الذبول على سبيل االستعارة املك
 وقول الشاعر :  -

تَاااااااااااا   ماااااااااااازاعم فتاكااااااااااااة  إ  أوه
 

 (3)لتفكيااااا  أو مزقتااااا  خمالااااا  ا 
 

يوان املفرتس الذي  شبه الشاعر  هذا البيت العدو الذي يسعى لتفرقة األمة اب
البه  وحذف املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهي املخالب ال  ،له سالحاً يستعمل 

ية . ها وتقطعه على سبيل االستعارة املك  متزق ما اقرتب م
                                                 

 .   0/79أسرار وأسوار،  (1)
 .  0/79املصدر السابق  (2)
 .   4/71صدر السابق امل (3)
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ية قول -  الشاعر : ومن أمثلة االستعارة املك
ومااااااااااااااا    وَأ هااااااااااااااَر يف َِساإلكمااااااااااااااا   

 

اك ما باااااااانيو الع باااااااااد   ُ  َساااااااا  (1)ت شاااااااا
 

بات الذي ظهر له  جوم  مساء املمدوحني ابل  هذا البيت شبه الشاعر ال
بات املزهر ، زهور ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الزهر إذ  ،مث حذف املشبه به وهو ال

بات ية . فأجرى ذلك عل ،ال يزهر إال ال  ى سبيل االستعارة املك
أو ما استعري فيها  ،فهي ما صرح فيه بلف  املشبه به أما اةستعارة التصر ية :

 .(2)لف  املشبه به للمشبه 
طلق ومن  ية م ما ورد  دواوين شعر  حصرتهذا التعريف لالستعارة التصر

ية فبلغ عددها ) ية ( استعارة901إبراهيم الدامغ من استعارات تصر أي ما ميثل  ،تصر
د الشاعر .%17009نسبة )  ( من مجيع ما ورد من استعارات ع

 1256 جمموع اةستعارات الكلية 
 615  التصر يةجمموع اةستعارات 

سبة املئو ة   %48096 ال
ها قول الشاعر : ،وسأورد أمثلة لذلك  م

لَاااتو   َفلَقاااد ثَااااَو   َنواااد الك فااااح وع طّ 
 

َرب   س َن  املر وءة      (3)واسَتحاَ  املَشو
فقد صرح بلف  املشبه به وهو  ،االستعارة  هذا البيت  قوله )زند الكفاح(

فقد  -رمحه هللا  ،وهو الشي  عبدالرمحن السعدي  - وحذف املشبه ،قول )زند الكفاح(
وصرح بلف  املشبه به  هذ القصيدة ال  ،وحذف املشبه ،شبهه الشاعر بزند الكفاح

 . ، رمحه هللاثي هبا الشي  عبدالرمحن السعدي ير 

                                                 

 .  7/72املصدر السابق  (1)
دق ، دار  029م البيان، عبدالعزيز عتيق، صعلانظر :  (2) مود ب مد  ، واملدخل إ ى علم البيان ، 

   .  10زهراء الشرق ، القاهرة ، ص
 . 0/019أسرار وأسوار،  (3)
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 ومن ذلك أيضاً قول الشاعر :
 أشااااارَ  الفجااااار ّي فاااااؤادي وأحياااااا

 

(1)مولد  الصبح كعَّ قل  َشرود   
 

صر  ،فقد استعار الشاعر قوله )الفجر( وصرح بلف  املشبه به وأراد به ال
ه حذف املشبه وصرح بلف  املشبه به على ،والتمكني لألمة سبيل االستعارة  ولك

ية.  التصر
ية ابعتبار لفظها إ ى أصلية وتبعية .  -  ويقسم البالغيون االستعارة التصر

هي ما كان اللف  املستعار أو اللف  الذي جرت فيه امساً  فاةستعارة ا صلية :
 . (2)جامداً غري مشتق 

 ومن ذلك قول الشاعر : 
 إ  تكااان صاااغت للعاااذار  عقاااودا  

 

 (3)ليااااااات  املَ َاااااااين هاااااان للوعااااااد حا 
 

سن فيهما مال وا امع ا مث  ، هذا البيت شبه الشاعر القصيد ابلعقود 
استعار اللف  الدال على املشبه به )العقود( للمشبه )القصيد( على سبيل االستعارة 

ية األصلية  وذلك للتصريح فيها بلف  املشبه به وكونه امساً جامداً .  ،التصر
 شاعر : وكذلك قول ال -

َطر  الغَااااااي  أبواقااااااا  م عطَّلااااااة    واساااااات
 

   (4)بوي عليها ك ب الغ يع والعطن 
امع  ني واملتزلفني )ابألبواق( ال تردد ما يقال هلا  و هذا البيت شبه املداه

مث استعار اللف  الدال على املشبه به )األبواق( للمشبه وهو من  ،التبعية واالنقياد  كل
ايب ية األصلية يتزلف و واللف  املستعار  ،برأيه وصوته على سبيل االستعارة التصر

وع من االستعارة ال  ،)أبواق( مجع بوق وهو اسم جامد غري مشتق وهلذا يسمى هذا ال
 يكون فيها اللف  املستعار امساً جامداً )استعارة أصلية( .

                                                 

 .  0/710 السابقاملصدر  (1)
 .  070يز عتيق صانظر : علم البيان، عبدالعز  (2)
 .   1/71أسرار وأسوار،  (3)
 .  1/70املصدر السابق  (4)
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املستعار أو اللف  وهي ما كان اللف  وأما اةستعارة ا  ر  فهي التبعية :  -
 . (1)الذي جرت فيه االستعارة امساً مشتقاً أو فعاًل 
  ومثال هذ االستعارة قول الشاعر :

 ماااااااااا باااااااااني لاااااااااص أ لااااااااات  اااااااااد
 

 (2)و ليااااااااُ سااااااااكر عا ااااااااع ناااااااا   
 

ية حيث  ،وذلك للتصريح فيه بلف  املشبه به ، البيت السابق استعارة تصر
امع العدم  ال  لت( ،كل  شبه خلو اليد ابإل ال( الفعل )أ  ،مث اشتق من )اإل

ا فعل ألن إجراء االستعارة سبب ذلك تسمى االستعارة متبعيةم ؛ وب ،واللف  املستعار ه
ه .  اللف  املشتق يكون   تبعاً إلجرائه  اللف  املشتق م

  ومن أمثلة االستعارة التبعية قول الشاعر :  -
 واآلة  تعصااااااااااااااااااااااااااار ، أ ّماااااااااااااااااااااااااااا

 

 (3) ا مااااااااااااااااااني قلباااااااااااااااااا  الاااااااااااااااااا  
 

ية تبعية  ،حيث صرح بلف  املشبه به ، قول الشاعر )تعصر( استعارة تصر
ا هو فعل )تعصر( حيث شبه تكالب اهلموم واآلالم وكثرهتا على  ،واللف  املستعار ه

امع األمل والوجع  كل  ،مث اشتق من )العصر( الفعل )تعصر( ،القلب )ابلعْصر( بقوة 
 ولذا مسيت االستعارة تبعية .  ،ا فعلفاللف  املستعار ه

قسم االستعارة ابعتبار إمكان اجتماع الطرفني  شيء واحد وعدم  - وت
ادية .  ،اجتماعهما إ ى قسمني : استعارة وفاقية االستعارة مها  حيث إن طرواستعارة ع

ه  أمكن قد ميكن اجتماعهما ، وقد يستحيل ، فإن  ومها، واملستعار له ، املستعار م
 .  (4)اجتماعهما أطلق على االستعارة الوفاقية 

ه   ،هي ال ميكن اجتماع طرفيهافالوفاقية :  أي املستعار له واملستعار م
هما من التوافق   . (5)شيء واحد ملا بي
                                                 

مد حسن شرشر ، ص 074لم البيان، عبدالعزيز عتيق صانظر : ع (1)  . 770، ولباب البيان ، 
 .   1/07أسرار وأسوار،  (2)
  .011شرارة الثأر، ص (3)
م ، مكتبة 0071 -هـ 0111ري ، ط الثانية ،  الدراسات البالغية ، علي البد انظر : علم البيان (4)

هضة املصرية ، القاهرة ، ص    .  711ال
شر والتوزيع، ص  (5)  .   071انظر : علم البيان، بسيوين عبدالفتاح، املختار لل
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وقد حصرت االستعارات الوفاقية  شعر إبراهيم الدامغ وحصلت على عدد 
د  من( %02070ل نسبة )( استعارًة وفاقية أي ما ميث0777) االستعارات الواردة ع

سبة : و  الشاعر . دول التايل يوضح العدد وال  ا
 1256 جمموع اةستعارات الكلية 
 1222 جمموع اةستعارات الوفاقية

سبة املئو ة   %97029 ال
  وتظهر االستعارة الوفاقية  قول الشاعر :

ّااااااااء الفيحاااااااااء قااااااااد َتر بَااااااااتو   ّي ج
 

 (1)د  البي ااااااء  والكلَاااااا  ماااااّي اليااااا 
 

ه  يزة وبني املستعار م م لبلد ع  هذا البيت استعار الشاعر لف  مج
عيم معهما شيء واحد  ،وطيب العيآ ،واملستعار له توافق ؛ للداللة على ال فيمكن أن 

أ عم صاحبه ويه هما يت امع أن كاًل م ا االستعارة الوفاقية  هذا البي ، وا  ت فتجلت ه
 ومن االستعارة الوفاقية قول الشاعر : -

  

 وحتااااااااااادج ا ّي  وهاااااااااااي جر اااااااااااة
 

 (2)مبواكاااا  الشااااهداء وا ساااا    
 

زن واألمل  هذ األايم ة( لوجود ا زن واألمل  ،فقد استعار الشاعر )جر وبني ا
راح ففيهما توا ، األايم زن كأهنا أصيبت  راح توافق حيث معايشة أايم ا فق ووجود ا

ت االستعارة الوفاقية .   مما يدخل البيت 
اد ة :  - فهي ما ال ميكن اجتماع طرفيها  شيٍء واحد وأما اةستعارة الع
افيهما  ارج بني املستعار واملستعار له . (3)لت مع  ا وقد حصلت  ،حيث ال ميكن ا

د الشاعر على ) ادية ع د حصري لالستعارات الع ادي41ع وهو ما ميثل  ،ة( استعارة ع
د . %7020نسبة ) مل االستعارات ع  ( من 

سبة :  دول التايل يوضح العدد وال  وا

                                                 

 .  77شرارة الثأر، ص (1)
 .  4/41 ، أسرار وأسوار (2)
 .  079انظر : علم البيان، بسيوين عبدالفتاح ص (3)
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 1256 جمموع اةستعارات الكلية 
اد ة   34 جمموع اةستعارات الع

سبة املئو ة   %2071 ال
 

ادية قول الشاعر :  -  ومن أمثلة االستعارة الع
ااو   الااذي جدو  مبجلاا   ا   ساات

 

ما  علاااا  إ ااااا  ركعاااا   (1)وا لااااه صاااا
 

زلة  زيل التضاد بني الطرفني م يت االستعارة  هذا البيت على ت حيث ب
اسب  وف( الت لس ا وف( بداًل  ،؛ لقصد التهكم قوله ) فقد استعار الشاعر )ا

اسب لقصد السخرية والتهكم ،من )األمن( زلة الت هما م اصل بي زل التضاد ا  ،ف
ها الشاعر السخرية والتهكم . واالستعارة  ادية أراد م ا استعارة ع  ه
ة واألخرى  قصائد الشاعر ومن أنواع االستعارة ال -  نراها تظهر بني الفي

ظهوراً يعطي بعض الومضات ال ال متثل كثرة  رصدها لكن هلا حضور  إبراهيم الدامغ
  قصائد . 

غري ما وضع له لعالقة   املستعمل ركباالستعارة التمثيلية : وهي اللف  امل -
قيقي املشاهبة مع  ة مانعة من إرادة املع  ا  . (2)قري

 ومن االستعارة التمثيلية قول الشاعر : 
 أ  اساااااااااتعثرَت يف فلَاااااااااَ  املَعاااااااااايل

 

ا  ؟   فس  مر يا   ر  الع (3)ل 
 

 

ال ه تتوق للمعايل وتسعى حثيثنفسُ  نْ فقد شبه الشاعر مَ  ري ًا هلا  يل ال  ا
اهنا فزاد جريها وسرعتهاهبا،   ؛وقد حذف املشبه واستعار املشبه به املركب  ،وقد أرخي ع

ا إهنا استعارة متثيلية  ووجه الشبه هو السعي وازدايد السرعة كلما حّفز اإلنسان  ،ولذا قل
 هدف وشاهد بوادر .

 

حث  لثال   الث
                                                 

 .  4/44سرار وأسوار، أ (1)
 . 791ص مد حسن شرشر انظر : لباب البيان، (2)
 .  1/10أسرار وأسوار،  (3)
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يــ  ال
 

 : ً ي لغ اية   ك وك  عن األمر بغري ي ،لشيء وتريد غريأن تتكلم ابال ك
 . (1): يعين إذا تكلم بغري مما يستدل عليه 

الغ :  اهي  في اصطال أهل ال  ،اللف  الذي يراد به الزم مع
 . (2)مع جواز إرادة ذلك املع  

ايةم بقصد  د تتبع اتري  مالك على مفهومها لدى علماء العربية  الوقوفوع
د أاب عبيدة معمر بن املث  موالبال ا  هـم 710غيني على تعاقب األجيال والعصور فإن

از القرلنم اية من خالل األمثلة ال عرض  ،أول من عرض هلا  كتابه م واستعمل الك
حاة مبع  مالضمريم د هي كل ما  ،هلا استعمال اللغويني وال اية ع ومع  هذا أن الك

اً  العبارة .  فهم من سياق الكالم من  غري أن يذكر امسه صر
اح  م اها العام ،هـم711مُثا أتى بعد ا د مبع اية ع وهو  ،وقد وردت الك

ال ذلك  اً وإفصاحاً كلما اقتضى ا   . (3)التعبري عن املع  تلميحاً ال تصر
ال  د تقابل اإلفصاح والتصريح إذا اقتضى ا اية ع ومن ذلك يتضح أن الك

ه ذلك اح  من األساليب البالغية ال قد يتطلبها املع  للتعبري ع وال  ،. ويعدها ا
ل  ،وز إال فيها ها إ ى صريح اللف   املواطن ال تتطلبها أمر  وأن العدول ع

 ابلبالغة.
زل للجزلمحيث يقول :  اية   ،واإلفصاح  موضع اإلفصاح ،.... وا والك

اية  . (1) مسال  موضع االسرتسالواالسرت  ،موضع الك
                                                 

 .    01/744لسان العرب، انظر :  (1)
 .    727ص مد حسن شرشر لباب البيان،انظر :  (2)
ميد التلب ، ط األ (3) ية ، إبراهيم عبدا  -هـ 0107و ى ، انظر : مصطلحات بيانية ودراسة بالغية اتر

امع األزهر ، ص0002 سني اإلسالمية خلف ا قد  040،  047م ، مطبعة ا ، والبالغة وال
مد كرمي الكواز ، ط األو ى ،  شأة والتجديد ،  م ، مؤسسة االنتشار العريب ، 7119املصطلح وال

ان ، ص     .  97،  90لب
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ا معدودة من األساليب البالغية ال قد  اح  كما نرى ه د ا اية ع فالك
ه وز  ،يتطلبها املع  للتعبري ع ها إ ى صريح اللف   املواطن  ،غريها وال  وأن العدول ع

ل ابلبالغة .   ال تتطلبها أمر 
اية استعمل ما أورد أمثلة للك اح  حي ها استعمااًل عامًا يشمل مجيع أضرب وا

 والتعريض دون أن يفرق بني هذ األساليب .  ،واالستعارة ،والتشبيه ،اجملاز
اية ابلتعريض401وأبو هالل العسكري )ت كأريا يعتربمها أمراً   ،هـ( يقرن الك

اية والتعريض أن يك  عن الشيء ويعرض به وال يصر  ،واحداً   ،حمُثا يعرفها بقوله : مالك
 . (2)على حسب ما عملوا ابلتورية عن الشيءم 

رجاين عن هذا املع  االصطالحي بصورة أخرى بغي أن مفقال :  ،وقد عرّب ا ي
ظر إ ى املعاين واحدًا واحداً  صوهلا وحقائقها ،ت اية( ،وتعرف  ظر أواًل إ ى )الك  ،وأن ت

صول أمرها أهنا إثبات  ،وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها أنت تعرف ذلك  ،ملع ً و
املع  من طريق املعقول دون اللف  . أال ترى أنك ملا نظرت إ ى قوهلم : مهو كثري رماد 

ه أهنم أرادوا كثري القرى والضيافة ،القدرم ك  ،مل تعرف ذلك من اللف  ،وعرفت م ولك
هم  املدح  . (3) معرفته أبن رجعت إ ى نفسك . فقلت : إنه كالم قد جاء ع

ه إ ى  ،ابلذات ال يكون مقصوداً  ف  املستعمل فيما وضع لهوالل تقل م بل ي
ها من العالقة واللزوم العر؛ الزمه املقصود  وعلى هذا التعريف فهي حقيقة  ،ملا بي

ه إ ى الزمه ،لكن ال لذاته ،الستعمال اللف  فيما وضع له تقل م ا مراد  ،بل لي فمع
 ،ال مع استعمال اللف  فيه ،والالزم مراد لذاته ،لهاللف  فيما وضع  لغري مع استعمال

                                                                                                                                      

قيق : عبدالسالم هارون، دار (1) يوان، للجاح ،   . 4/40إحياء الرتاث  ا
اعتني ص (2)  .   497الص
مود شاكر،  (3) قيق :  رجاين،  م، مطبعة 0007 -هـ 0104، ط الثالثةدالئل اإلعجاز، عبدالقاهر ا

 . 140املدين، القاهرة، ص 
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في والصدق والكذب . اط اإلثبات وال سن ؛ وهي من أنواع الغموض م فهو م األديب ا
 . (1) مالشتماهلا على مع  بعيد مراد ، ومع  قريب مرتوك

ا الذي يدل عليه ابلوضع ه مع بل تريد  ،والعرب تلف  أحيااًن بلف  ال تريد م
ه قق الثاين  م قق األول  يث إذا   . (2)عرفاً وعادة ما هو الزم له  الوجود 

اايت وحصرها عدداًي   ،وقد حرصت  هذ الدراسة على استخراج الك
ه وإبرازدواوين الشاعر إبراهيم الدامغ  حيث وصل عدد  ،نسبة حضورها  مجيع دواوي

اايت ال حصلت عليها إ ى ) ايةً 740الك وّع حسب أقسامها ال  ،بشكٍل كليّ  ( ك تت
اية تلف نسبة حضور كل قسم من أقسام  ،قسم البالغيون على أساسها الك و

اايت  شعر الدامغ عن نسبة حضور القسم اآلخر .  الك
ي :   أقس ال

د   اية ال عرضها البالغيون وأصبحت موضع اتفاق ع د استعراض أقسام الك ع
هم اايت الكلية ال وردت  شعر  سأورد ،كثري م نصيب كل قسم من تلك الك

 ونسبة حضورها مع استعراض األمثلة لتوضيح ذلك . ،الشاعر
د استعراض تقسيم البالغيني اتضح أن  رج عن  املقصودع دهم ال  اية ع ابلك

سبة ،وطلب نفس املوصوف ،طلب نفس الصفةمهي :  ،ثالثة أقسام   . (3) موطلب ال
ه ثالثـة أقسـام تتمثل  أن ومع  هذ اية ابعتبـار املك  ع ا أهنم يقسمون الك

دهم : قـد يكون صفة ـه ع  . (4)وقد يكون نسبة  ،وقـد يكون موصوفاً  ،املك  ع
ي الص : ( 0)  ك

                                                 

امد ، ط األو ى ،  (1) اقد الثقا7101املعيار  فهم األدب ونقد ، أبو بالل عبدهللا ا  ، م ، مركز ال
مد العمري ، أفريقيا الشرق  19دمشق ، سوراي ، ص ، وانظر : البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا ، 

ان ، ص0000     .  701م ، بريوت ، لب
 .   410انظر : علوم البالغة، أمحد املراغي، ص  (2)
اهجها ومصادر  (3) د العرب وم ها الكربى ، بدوي طبانة ، البيان العريب ، دراسة وتطور الفكرة البالغية ع

ارة ، جدة ، دار الرفاعي ، الرايض ، ص0077 -هـ0117ط السابعة ،      . 441م ، دار امل
مد مصطفى هدارة ، ط األو ى  707يان، عبدالعزيز عتيق، صانظر : علم الب (4) ، وعلم البيان ، 

ان ، ص0070 -هـ 0110  .  74م ، دار العلوم العربية ، بريوت ، لب
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ويّة ،وهي ال يطلب هبا نفس الصفة ا الصفة املع ود  ،واملراد ه  ،والكرم ،كا
عت . وأمثاهلا ال  ،والشجاعة  ال

سبة إليه ،حيث يصرح ابملوصوف ولكن  ،وال يصرح ابلصفة املطلوب إثباهتا ،وابل
 .   (1)يذكر مكاهنا صفة تستلزمها 

اية الصفة  دواوين إبراهيم الدامغ إ ى ) موع ما ورد من ك (  010وقد وصل 
اية . وهو ما ميثل نسبة ) اايت ال وردت  شعر إبراهيم الد%90ك  ،امغ( من الك

اية مل الك صف من  تيجة شكلت نسبة أكثر من ال اية  وهذا حضور طاغ ،فال لك
اايت األخرى .  الصفة على غريها من الك

سبة :  دول التايل يوضح العدد وال  وا
اّيت الكلية   231 جمموع الك

اّيت الصفة  141 جمموع ك
سبة املئو ة  %61 ال

 رح والتحليل خري وسيلة للتوضيح . ولعلا األمثلة والتعقيب عليها ابلش
اية الصفة  شعر الدامغ قوله :   فمن أمثلة ك

 ومالاااه اليتااايم     الشاااع   َ اااحااا  قَ 
 راعاااااااٍّ  بااااااني ثكااااااعٍّ  دَ ولقااااااد تباااااادَّ 
 مه  وَسااااااارؤ    طاااااااع ئو َ  والساااااااادرو َ 

 

 
غمااااااااة    ا سااااااااعا    ماااااااان  فتد ااااااااه ب

 و ااااااااااوا    ان  ٍّ   ااااااااااتمٍّ  وحااااااااااد ا  
  (2) دباااااااااوا إم ا شاااااااارا   وكع ااااااااا ن  

 

 

ا يصف من أصاهبم الذلف ح ولو عن حقوقهم والعجز عن الدفاع  ،الشاعر ه
اية  هذ العبارة وهي ،ابلقول أبهنم يطأطئون رلوسهم الشاعر من هذا قصد حيث  الك

نب والتبعية  ال تقتضي عدم املمانعة بل السكوت مع ، التعبري أن يصفهم ابلذلة وا
قيض من ذلك ،رفع الرأسومبا أن العزة تقتضي  ،إنزال الرأس وقد  ،فهؤالء وقع هلم ال

                                                 

 .    722ص  مد حسن شرشر انظر : لباب البيان، (1)
 .  4/44أسرار وأسوار،  (2)
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اية عن تلك الصفة بطأطأة الرأس  عدل الشاعر عن التصريح ابلوصف ابلذلة إ ى الك
 وإنزاله ح يُقضى ما يُقضى وكأنه على غري علم وال دراية . 

اية عن   صفة  شعر الدامغ  مثل قوله :الوكذلك تظهر الك
  

 دموعاه قاد مساحت (1)كم مان تر ا 
 

 (3)شاااااّفه ا مااااا      (2)وأمااااا   ناااااد 
 

 

ها ممبسح الدموعم وهو هبذ  ،الشاعر  هذا البيت يصف املمدوح بصفة عرب ع
ها املساعدة ، ل على اتصاف املمدوح ابلرمحة والشفقةالصفة يريد أن يد بع م  ،ال ت

ها . اية ع ه عدل عن التصريح هبذ الصفة إ ى الك  ولك
 ،أن الرتاكيب  األمثلة السابقة قد كين هبا عن صفة الزمة للمع رج من هذا 

اية عن صفة .   وتلك هي الك
ف :  ( 7)  ص ي ال  ك

تصة  ،وهي ال يطلب هبا نفس املوصوف اية  ا أن تكون الك والشرط ه
ها إليه  ه ال تتعّدا ؛ وذلك ليحصل االنتقال م  . (4)ابملك  ع

سبةواب ،حيث يصرح ابلصفة سبة إليه،  ،ل وال يصرح ابملوصوف املطلوب ال
تص به  . (5)وتدل عليه  ،ولكن يذكر مكانه صفة أو أوصاف 
اية عن موصوف11وقد وجدت  شعر الدامغ ) أي ما نسبته  ،( ك

اية قد تراجع إ ى الثلث عن  ،( 7009%) د هذا القسم من الك سبة  ومن خالل ال
 ل( ابلضعفني تقريباً .سابقه حيث فاقه )القسم األو 

سبة :  دول التايل يوضح العدد وال  وا

                                                 

يْب :  (1) لزق ابلرتاب، وخسر، وافتقر تراًب ومرتاًب . انظر : القاموس انييط،  وأصار  يد الرتاب من الرتا
مد مسعود، قيق :   .  0/029 الفريوزلابدي، 

 .    927القاموس انييط، ص. انظر : ، ومها زندانل طرف الذراع ابلكتفالزند : موص (2)
 .4/91أسرار وأسوار،  (3)
 . 701ص ظر : علم البيان، عبدالعزيز عتيقان (4)
 771ص مد حسن شرشر انظر : لباب البيان، (5)
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اّيت الكلية   231 جمموع الك
اّيت املوصو    51 جمموع ك

سبة   %2106 ال
فمن  ،ولعلا استعراض األمثلة ابلشرح يوضح تعامل الشاعر مع هذا الفن البياين

اية املوصوف قول الشاعر الدامغ :   أمثلة ك
 مااااااااااااااااااااااااااااا ّي عاااااااااااااااااااااااااااااذ ري ة تل

 فاااااااااااااااااااااهلو  واملااااااااااااااااااااا  عهااااااااااااااااااااد  
 

 
 إ  نشااااااااااااااااارت الياااااااااااااااااو  حاااااااااااااااااايل

جاااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااد ر ت ا  (2) (1)ع
 

 ففي قول الشاعر  البيت الثاين : 
اية عن املرأة جالم ك جالفهي من يضع  ،مرابت ا والشاعر أراد  ، رجليه ا

ظى ابهلوى ويكون املال  يديه يكون على عهد وثيق وصلة مع  ربان أبن من  أن 
س اية بعبارة تدل على أن املقصود هبذا  ، اءال ساء إ ى الك فعدل عن التصريح بلف  ال

ة  األرجل ح أصبحت صاحبة له ،هو املرأة والشاعر ملا  ،فهي من تعودت وضع الزي
فس من اللف  املباشر . ََ  ال  عدل عن التعبري الصريح عرب مبا هو أبلغ وأشد أتثريًا

اية املوصوف د الشاعر الدامغ  قوله :  أيضاً  ومن أمثلة ك  ما ورد ع
ااااادر  هااااااماااااا ةنااااات تراإلب   (3)َ  ورباااااة ا
اااااااااااا وانر   فتسااااااااااااتباح    هاف  البغااااااااااااي تعص 

 

 (4)وا جاام   الاادار    سااطو عليهااا غر اا    
 (5)وماااان حشاااام   ة ماااان أهااااعٍّ رغاااام ا حبّاااا

 

در( د الشاعر  قوله : )ربة ا اية ع وقد أورد  ، هذا الشاهد وردت الك
در الشاعر هذا اية عن ا ،الوصف للداللة على من يسكن هذا ا ساء وأراد بذلك الك ل

در ، در .  ،فقد أورد ا  وأراد من يسكن هذا ا
                                                 

 .  4/01أسرار وأسوار،  (1)
لخال . انظر : القاموس انييط،  (2) جال من َحَجل وا ْجُل : ا  .     0/404ا
در ابلكسر : سرت ميد للجارية  انحية البيت . انظر : القاموس انييط،  (3)  .    7/104ا
 0/40أجم الطعام وغري وأيمجه : كرهه وقماُه، وفالانً : محله على ما يكرهه . انظر : القاموس انييط،  (4)

    . 
 .  4/011أسرار وأسوار،  (5)
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اية املوصوف ال أحسن الشاعر وصفها وأبدع   ونسوق مثااًل لخر من ك
 وهي قوله : ،سياقها

 فلقااد ساابتو   ا رض حاارَّ املوهااُ
 

 (1) وجفااا   ماان فيهااا فماااذا تاار ني 
 

اطب نفسه  هذا البيت اية  قوله : ممن فيهام   ،الشاعر  وقد أورد لف  الك
اية عن أهل األرض وسكاهنا اية ؛  ،ك فالشاعر عرّب عن جفاء أهل أرضه له بعبارة الك

فاء  ،وأ ل ،ليكون اللف  أعم ه ا فعدل ، وأن املتحرك والساكن من حوله قد مسه م
قيقي الصريح هبذا الوصف عن التعبري ائي ؛ ليكون أبلغ  تصوير  ،ا ولثر التعبري الك

فاء دم  ،وأ ل ،ا اية عن موصوف أعطت بعدًا  التصوير  اية ممبن فيهام ك فالك
فاء مما يثري الشفقة عليه .  غرض الشاعر  تصوير  ولية وعمومية ا

 

س :  ( 4)  ي ال  ك
هويراد هبا إثبات أمر ألمر أو نفي صيص الصفة  ،ه ع أو بعبارٍة أخرى يطلب هبا 

 . (2)ابملوصوف 
هما ،حيث يصرح ابملوصوف والصفة سبة بي ولكن يذكر مكاهنما  ،وال يصرح ابل

 . (3)نسبة أخرى تستلزمها 
ايًة عن نسبة 11موعه )وقد وجدت  شعر الشاعر إبراهيم الدامغ ما  ( ك

ا%0201متثل نسبة )وهي  سبة  ،ايت لدى الشاعر( من مجلة الك ويتضح تراجع ال
اية ورودًا  شعر الدامغ.  ،قلياًل  هذا القسم عن سابقيه ويعترب أقل أقسام الك

سبة :  دول التايل يبني العدد وال  وا
اّيت الكلية   231 جمموع الك
سبة  اّيت ال  41 جمموع ك

سبة املئو ة   %1704 ال
 بشيٍء من الشرح والتفصيل .  ح هذا القسمولعلي أورد بعض األمثلة ؛ إليضا 

                                                 

 .  1/01  السابقاملصدر  (1)
 .  702انظر : علم البيان، عبدالعزيز عتيق، ص (2)
 . 772صمد حسن شرشر انظر :لباب البيان،  (3)
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ا  شعر الشاعر إبراهيم الدامغ قوله :  سبة ال تلوح ل اية ال  فمن أمثلة ك
ا ولااانو   مو سااا  مااااواقفك  نَ  فماااا نساااي

 

ا   فهاي الاء يف       (1) هتبااع   اهااا ا
 

ري  ري وأن يثبت فعله ا سب إ ى ممدوحه ا الشاعر  هذا البيت أراد أن ي
ري  ول ري إليه مباشرة بصريح اللف  فيقول : هو يفعل ا سب ا ه بداًل من أن ي ك

ري يهتبلم ؛ ألنه يلزم من   ،مجيع مواقفه ري إليه بقوله : م محاها ا ك  عن نسبة ا
 ذلك اتصافه به . 

ة ال نرى املمدوح فيها  مال والتأثري : الصورة الصر وشتان بني الصورتني  ا
عة ال صور الشاعر املمدوح هبا ،للخري وساعيًا إليه باً  ري  ،والصورة املق حيث جعل ا

فك ه . ،يعيآ ويزدهر  محا وجعله معايشاً له ال ي  وال يبتعد ع
سبة  بيته الذي يقول  اية عن ال ويبدع الشاعر إبراهيم الدامغ  صياغته للك

 فيه : 
 مااااااااا ماااااااادد  فقااااااااد  لاااااااار يف عطفيك  

 

ُ  من ر   سن   اإل  (2)وامل   اع   وا  ا     ا
 

سن األخالق واملثلم   ،ففي قول الشاعر : مأتلق  عطفيكما مدد من رائع ا
اية عن نسبة ماألخالق واملثلم للمدوحني سن الرائع ،ك واألخالق  ،فيصفهما اب

وذلك يستلزم نسبة هذ الصفات إليهم  ،حيث جعل هذ الصفات  عطفيهما ،املثالية
 . 

سبة تتمثل  العدول عن نسبة الصفة إ ى املوصوف مباشرة اية ال ونسبتها  ،فك
اية ،إ ى ما له اتصال به ذب القارئ  ،والشاعر أبدع  الك مما يعطي الصورة بعدًا 

قيقي عن طريق العدول عن اللف   والسامع ؛ ليعايآ الصورة ال أخذت بعدها ا
اية .   الصريح إ ى الك

ي : قي ال  ي ال

                                                 

 . 4/017أسرار وأسوار،  (1)
 . 4/07، السابقاملصدر  (2)
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ية ال تشذ عن ابقي أجزاء الصورة البيانية  اية  قيمتها الف دما  ،إن الك  متتدفع
ي اية ويصبح استعماهلا مشاهبًا ألي استعمال تصر ية وتصبح   ،الك تفقد كل قيمة ف

اايت امليتةم ال ذهب وهجها ها ميزة التسرت  املع  . كما أهنا  ،عداد مالك وزالت ع
تفيًا وراء صورة ال تصل إليه إالا من خالل هذ  ملة  ه  ا عل املع  املك  ع

د ذاته أبلغ وأمجل من التعبري املباشر ،الصورة فالفن هو الوسيلة ال يعرب  ،وهذا التعبري 
د ذاته يؤثر  نفس  ،فاعتمادها الصورة  التعبري ولذلك ،هبا املع  وليس  املع  

 . (1)قبل أن توصل املع  إ ى عقله  القارئ
 

***** 
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حث األ  ال
يه   التش

 

ظر فيها ودققتالشاعر أمحد الصاحل  تشبيهات  هذا املبحث فحصت  ،ال
من حيث   ورصدهتاالتشبيهات الواردة  مجيع هذ الدواوين للشاعر  مجعتحيث 

يفها ،تقسيمهاقمت بكميتها مث  ( تشبيهاً 465ما وصل عدد إ ى ) مجعتحيث  ،وتص
مل التشبيهات الكليوزعُتها ،  ة وحظه حسب تقسيمات التشبيه ونصيب كل قسم مـن 

سبة املئويـة مقارنة ابلتقسيمات األخرى .  ابل
 .ذلك  وفيما يلي تفصيل

قسمان طرفا التشبيه  سية والعقلية ي  ثالثة أقسام :من حيث ا
ه به( حسيين :1 ش ال ه  ش  /أ ي )ال

دواوين الشاعر الصاحل ومجع ما فيها من تشبيهات طرفاها  من خالل تفحص
وهذا ميثل ما نسبته  ،( تشبيهًا حسي الطرفني696موعه )صار بني يدي ما  نحسيا

( من واقع التشبيهات الكلية الواردة  دواوين الشاعر مما يدل داللة 46.55%)
صيب األكرب وحصلت على  األسد من التشبيهات حيث  نصيبواضحة أهنا انلت ال

صف  نسبتها سبة املئوية ،طت ال دول التايل ميثل العدد وال  : وا
 

 

 التشبيهات حسية الطرفني
 564 جمموع التشبيهات الكلي

 296 جمموع التشبيهات حسية الطرفني
سبة املئو ة  %52048 ال

دول  سبة املئوية وتوضيحها من خالل ا وبعد استعراض عدد التشبيهات وال
التشبيهات ال ساقها  معرض  بعضاألمثلة والشواهد لتوضيح  نستعرض ،السابق
 د .قصائ
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سي هو ما يدرك فإمر  الفصل األول من هـذ الرسالة وكما  ن التشبيه ا
مس ل نسان واس ا اسة البصر  ،إبحدى ا فقد يكون الطرفان حسيني مدركني 

 ويظهر ذلك  قول الشاعر :
 وجئت  إلي   كالعصفور  

احو  .. القواد    مقصوصَ   . و1)واْل
ما أت ت قوادمه بوبته ابلعصفور الـذي قصإ ى  ىشبه الشاعر نفسه حي

احه، ووجه الشبه  هذا التشبيه هو الضعف وعدم القدرة على االبتعاد وسلب  وج
رية احه  ،ا فيضعف عن الطريان فكذلك ؛ فكما أن العصفور تسلب حريته بقص ج

ب قد سُلب لبه فأصبح ر  اً حبيساً .هاملصاب بسهم ا  ي
 بصر قول الشاعر أيضاً :سي ما يدرك ابلاومن التشبيه 

 وق بلة  ... انمتو عل  تغرٍّ  جو ٍّ 
 . و2)أبجفا ٍّ احملارو  –م ع لؤلؤة  -

عل املتأمل والسامع يعيآ جو التشبيه  أورد الشاعر  هذا البيت تشبيهًا رائعًا 
ها ثغياله  اول شفاهحيث شبه القبلة ال يفرت ع جول و فيها  هر صاحبه ا
ظ هماحفتفض الذي ابللؤلؤة ال يلفها انيار ذلك الغمد الصلب  ،رات املليئة ابلعشقال

صول على  توي على شيء ما هو من أتن ما  الدنيا فقد يهلك اإلنسان دون ا
 االبتسامةجعلك تتخيل قيمة تلك بيه ض  فيه الشاعر أحاسيسه فهذا التشو  ،هذا اللؤلؤ

اصل عليه . د ا وي الذي هذا التشبيه ملا شبهت به ولغالئه ع طرفني  ساقه الشاعر 
اسة البصر يتجليا  للمتأمل . نحسيني مدركني 

اسة السمعحسيني مدركنيوأييت طرفا التشبيه  - وع   ،  ويتجلى ذلك ال
ها قوله :  قصائد الشاعر الصاحل وم

                                                 

 . 09ص ، م 7111 -هـ 0171الرايض،  سقط العراف، أمحد الصاحل ،دما ي، عاجملموعة األو ى (1)
 .  72ص  السابقاملصدر  (2)
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كر.تدوس  ا َّ  -  .. وت
 . و1)ا   نواح  عفتص  مواو  -

هما  الشاعر  يشبه بوبه وتقع بي بيب و هذا البيت الوحشة ال تصيب ا
ب وأييت على ما  يف يعيآ ببستان ا يوان  فاء أو غري  لسبب من األسباب إما 

فاء قلب املوازين من الفرح إ ى  ،والسماح هلذا الوحآ فيه فتبعًا لوقوع هذا ا لول ت اب
زن ه وما تضفيه فيأيت تشبيهه تبعًا لذلك حيث شبه م ؛ ا ب وأفراحه وأهاز واويل ا

واح الذي ال يكون أو يصدر إال من حزٍن أو حادٍث أليم  من طرب على مستمعيه ابل
واح الذي ال يصدر إال من أمل فاء والوحشة ابل ب بعد ا هذا  ، فشبه الشاعر مواويل ا

اسة ال نيعن طريق تشبيه طرف هما أراد الشاعر إيصال أما وجه  سمع ،حسيني يدركان 
لول مصيبة كان نتيجتها هذا التغري . زن  ال من الفرح إ ى ا  الشبه فيهما فهو تغري ا

يقوم على  ا تشبيهاً ومن الشواهد ال اخرتهتا من شعر أمحد الصاحل  وقد أورد فيه
 ة السمع قوله :حاسطرفني حسيني تدركهما 

 حدثي ...   -
 فارتعا   ا حر  الوهل  

ُ  وتر    عل  ثغر   . و2)ترجي
بوبته يشوهبا  هذا البيت ارتعاك األحرف الواهلة شبه الشاعر  على ثغر 

لجات نفسها  جل من البوح  فيستلذذ هلا الشاعر ويصغي  ،الشوق الذي يصادمه ا
غم الذي تطرب له أذنه ويصي  مسعه  ، هلا أذان  املتبوعشبهها برتجيع الوتر ذلك ال

الشاعر  هذا البيت تشبيه  فأورد ،لالستمتاع هبذا الصوت الشجي برغباته الداخلية
ووجه الشبه فيهما املتعة  االستماع مع اللذة  ،ة السمعاسحسيني يدركان  طرفني

 والطرب .

                                                 

 .  70املصدر السابق ص  (1)
 .  009ص  املصدر السابق (2)
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س ت الطرفني ا يكون املشبه واملشبه اسة اللمس ما  املدركنيني يومما يدخل 
اسة اللمس    قول الشاعر :كبه مدركني 

لوةو   ها   د   ا
 .. م ع عصفورٍّ صغ ٍّ تغفو 

 . و1)يف  دّي 
لوة  بعصفور صغري يتمتع  ؛ ليشبهها هذا الشاهد أورد الشاعر يد انيبوبة ا

عومة والدعة والرباءة ووجه الشبه  هذا التشبيه هو القبض على شيء يتصف  ، ابل
عوم عومة فأعطى يد انيبوب نعومة وصفها ب ة الريآ الذي ُضرب فيه املثل ابللني وال

ا كالمها مدرك ابللمس  ،لرقته الشاعر جعل املتأمل   إنحيث  ،واملشبه واملشبه به ه
ه س هذا اإلحساس من خالل براعة تصوير وتف  ذلك .  البيت 

اسة فيها الطرفان ال من قصائد الصاحل  اخرتهتاومن األمثلة ال  مدركان 
 : اللمس قول الشاعر 

 نتف ي...  ا
ني  ّي حلوة العي

 . و2).. كعود    ّي  ر ة.
والطراوة ،  مةاي طريا مصفة الطراوة بقوله بوبته الشاعر  هذا البيت خلع على 

طرية امللمس بشيء لخر يفوقها طراوة اعتاد الفشبه هذ انيبوبة ، ال تعرف إال ابللمس 
الذي يتث  أللطف نسمة  غصن البان املياسوهو  اللنيالشعراء على جعله مثاًل أعلى  

ا طراوة جسد انيبوبةهتب عليه ،  ووجه الشبه فرط  ،واملشبه به عود البان ،فاملشبه ه
عومة قيقةهي انيبوبة  هذا البيت أن  على . اللني وال واألرض  للوطن رمز  ا

بيب .ف  أضفى عليها صفات ا
د استعراض مسما تبقى  مما يدرك اب وع عرض  يتضح أن الشاعر واس ا

سية إأيضاً  اسة الشم . ومن ذلك تشبيهاته ا  قوله :  ى ما يدرك 
                                                 

 .  017نتفضي أيتها املليحة، أمحد الصاحل  ص اجملموعة األو ى ا (1)
 .  790ص  املصدر السابق (2)
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 .. الد ء   ويف الشفا  
 ذا االش ه  ح  فو ناَ 

 . و1)مشاتع  الطيوبو  كعنه
بوبه الدافئة مبشاتل الطيوب  بعثة من شفا  شبه الشاعر  بيته هذا الرائحة امل

فتداخلت فيها الروائح املستطابة  ؛ زهار الطيبة من كل نوعال اختلطت فيها األ
بيبةشذا نفح مفاملشبه  ، طيباً  فازدادت ووجه  ممشاتل أزهار الطيبمواملشبه به  مشفا ا

موعة  موعة م نوعاً تعطي  روائحالشبه طيب الرائحة وتداخل  ركزًا أتلف من 
ة من  الروائح . مستحس

  قوله :ائد أمحد الصاحل اسة الشم  قص ومن ورود الطرفني املدركني
  لشااذ  عبقاات فيهااا القصاايم.. مغااا ٍّ 

 

اااان  مااااا رحبااااا ربوعااااه  اااااه  ا سو (2) وت
 

 

فس  هذا البيت جعل الشاعر نسائم القصيم وحبها وتغلغلها   د ال ع
لوجم  وجعل املغاين ، مشبهًا  - وهي القصيدة املعروفة لدى أهل القصيم -صاحب ما

عبقت ابلشذى مشبهًا به ووجه الشبه طيب الرائحة وعبقها وطرفا التشبيه  هذا  ال
 ة الشم .اسالبيت مدركان 

د الشاعر الصاحل  ديد ع هما هو أن يكون الطرفان حسيني ورمبا يبدو ا ، ولك
واس( قد املعاصر ابسم )تراسل ا تلفتني وهو ما يسمى  ال استني  ، وهو (3)مدركان 

دمدـ قل املع  من ـث ع اٍل ـاٍل حسّ ـا )ت  ي معنّي إ ى 
 .(4)حّسي لخر(

                                                 

دما ي (1)  . 01سقط العراف، أمحد الصاحل ص اجملموعة األو ى، ع
سد، أمحد الصاحل ص  (2) تفل ا  .  014لديك 
دما يسقط العراف، أمحد الصاحل ص  (3)  . 01اجملموعة األو ى، ع
دي وهبة معجم املصطلحات العربية  اللغة واألدب، (4) دس  د.  ان،، وكامل امله ، 0071مكتبة لب

 .77، ص 7ط
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 ومن ذلك قول الشاعر :
 شاهد   وكع حر ٍّ 

ا  أ  الك   بي
امن ش   تع    ع   سةٍّ   ذوب  فاه
ٍُّ  كالرحير معءَ   ت ا      و1)  مسم

بيبة وكلماهتا ابلرحيق الذي  هذا الشاهد شبه الشاعر  حمهسات ا ل يفرز ال
اسة السمع ، ؛ وهو العسل املعروف  ، فاملشبه هو الكالم بني العاشقني وهو مدرك 

اسة الذوق ، ووجه الشبه هو طيب أثر واملشبه به هو رحيق العسل  وهو مدرك 
فس به .  واستلذاذ ال

يين :6 ف عق  / أ ي الط
أمحد دواوين  ن عقليا إحصائي للتشبيهات ال فيها املشبه واملشبه به كشف
( من واقع التشبيهات %5.88أي ما نسبته ) ،( تشبيهاً 54عددها )الصاحل عن أن 

 تشبيهات حسية وعقلية الطرفني  من حيث شيوعاً  وهذا يعين أنه أقل األنواع ،الكلية
دول التايل يوضح ذلك : ،أمحد الصاحل  وا

 التشبيهات عقلية الطرفني
 564 جمموع التشبيهات الكلي

 47 وع التشبيهات عقلية الطرفنيجمم
سبة املئو ة  %8033 ال

 و د ع حتت هذا القسم من التشبيه ث ثة أنواع :
أن ذكران  كما سبق وهو الذي يتم إدراكه عرب العقل والتفكري   العقلي : -

 ومن ذلك قول الشاعر : ،الفصل األول 

                                                 

 .  11، صالسابق املصدر  (1)
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 ة تزا   وأعود أ ع بعض ذكر  
 . و1)صغار كعهنا ... حلم أبذها  ال

هذا البيت اشتمل على طر تشبيه عقليني يدركان ابلتفكري فاملشبه الذكرى ال 
لم الذي  ،ملها الشاعر  عقله  فقد يتحقق ويكرب ، بذهن الصغري  يعلقواملشبه به ا

ياةوقد يتالشى وت، ع ك رَب هذا الصغري م ووجه الشبه  ،بقى ل ر لظرف من ظروف ا
 محل عرب الزمن .ضيء  قد يدركه أو يتعلق العقل بش

 عقلي الطرفني قول الشاعر أيضاً :الومن أمثلة التشبيه 
يه.  يء الليع   .. يف عي

  رحع بني أحرفه  
 . و2)ر  كتَّيار من الف كَ 
ي لريضشبه الشاعر العاشق الذي يفتآ بني أحرفه و عقله   هذا الشاهد

ظمه من أحرفه وشعر بت ظة تعن له هذا العشق مبا ي يار من الف َكر املتالطمة  كل 
ها د اإلنسان نفسه  وسطاالندفاع ووجه الشبه  ،فكرة فيظل عائمًا بي ال  يث 

يط به . يبتدئيدري من أين   بسبب ما 
وع الثاين من التشبيه  - وهو ما يدرك  ،عقلي الطرفني فهو الوجداينالأما ال

 لشاعر :ابلشعور واإلحساس ومن ذلك قول ا
 ج  ...؟أحتدّ 

 عن ح  .. أي 
بت كالفرحة .. يف قليب   . و3) 

ذي حب  ،يبحث ويتحدث عن حب من نوع مميز الشاعر  هذا البيت
ة  هوقد  ،صفات معي ب الذي يبحث ع فشبه  ،جعل التشبيه وسيلة إليضاح هذا ا

                                                 

دما يسقط العراف، اجملم (1)  .  79ص وعة األو ى، ع
 .  071ص  السابقاملصدر  (2)
 .  70املصدر السابق ص (3)
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يث يكون له جذو  بت  القلب  ب الذي يطلبه ابلفرحة ال ت ر راسخة وفروع هذا ا
ب واملشبه به أيضًا وجداين وهو الفرحة الثابتة  ا وجداين وهو ا تبني عمرها فاملشبه ه

بع من داخل القلب بغري قصد وال   ،  القلب ووجه الشبه انبعاث انيبة العفوية ال ت
 كلفة .

 ويؤكد الشاعر هذا املع   موضع لخر يقول فيه : 
 بوباصااا الشاااو    ألقااات إلياااه عياااو   

 

ااا    فعشااار َ   (1)فرحاااا وجداناااه   يف ا
 

 

ب  يبنّي فيهاالشاعر هذا البيت ضمن قصيدة أرسلها إ ى صديق له يقول  ا
بعث من  ب أبنه كفرح ي الذي أشرق به قلب صديقه لبلد ومراتع صبا فيشبه هذا ا

قيقي سواء إلنسان ، الوجدان  ب ا ماد أم لشيءيث يرى الشاعر أن ا ات من ا
ا ترسي  هذ انيبة وانبعاثها من وجدان  إريا مبعثه من الفرح  الوجدان ووجه الشبه ه

 يصّدقها داخلياً ليدل على صفائها .
وع الثالث من أنواع  - وي طرفني التشبيه العقلي وهبقي ال عقليني و ما 

اس وأذهاهنم) أحدمها ومهي ه مشتهر  وهم ال اسة ولك . ومن  (وهو ما ال تدركه ا
وع  شعر الصاحل قوله :  ذلك ال
 حلو  هوا   .. يف بدين

 كعفر تٍّ 
  هز  رجولء 

 . و2)من حيا ما شئت  
بوبته فيه شبه   هذا الشاهد الشاعر ما يصيب بدنه بسبب حلول هوى 

ن يعبث ويهز رجولته وصالبته وقوته فاملشبه ما يصيب بدنه بسبب  ، بعفريت من ا
ن وهو ومهي عقلياهلوى وهو  سلب اإلرادة فهو أما وجه الشبه  ،واملشبه به عفريت ا

 بسبب مؤثر من خارج نفسه . س وال يشعرمن حيث ال 
                                                 

سد، ص  (1) تفل ا  .  74لديك 
دما يسقط العراف، ص  (2)  .  077اجملموعة األو ى، ع
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ين :8 ت ف م  /أ ي الط
دما د و  ،الطرفني حسيًا واآلخر عقلياً  يكون أحد وذلك ع التشبيهات  حصرع

( تشبيهاً 661) تصل إ ى ختلفة الطرفنياملالتشبيهات  وجدت شعر أمحد الصاحل 
سبة مئوية تعادل ) مل التشبيهات الواردة  دواوين الشاعر : (%89.15ب  من 

 564 التشبيهات الكلية
 221 التشبيهات خمتلفة الطرفني

سبة املئو ة  %39018 ال
ا  الفصل األول : وع على صورتني كما أسلف  وأييت هذا ال

 كقول الشاعر : ،املشبه عقلي واملشبه به حسي -
ا ا  .. معء    ربوع

هار  ور .. يف وهح ال  . و1)كال
ور   ب الذي مياْل ربوعهم وهو شيء عقلي ابل فالشاعر  هذا البيت شبه ا

هار وهو شيء حسي  ووجه  ،ابلبصر فاملشبه عقلي واملشبه به حسي مدركوضح ال
 الشبه  االنتشار والوضوح .

وع -  أيضاً قول الشاعر : لتشبيهامن  ومما ميثل هذا ال
ء  ن َ   يف  اجران هلا الشفر اْلميعَ  بّ 

 . و2)ونرسم ا ح   ن    سقا  
خل  أما املشبه به فهو ،األحالم وهي شيء عقلي  بيت الشاعر هذا املشبه ال

مس وهو البصر واس ا ووجه الشبه  ،الباسقات وهي شيء حسي مدرك إبحدى ا
 سمو . والالرسوخ واألصالة 

وع فهي أن يكون املشبه حسيوأما الصورة الثانية من ه - واملشبه به  اً ذا ال
 ويتمثل ذلك  قول الشاعر : ،اً عقلي

 
                                                 

 .  71املصدر السابق ص  (1)
اك يتجلى فيهما الوطن ، أمحد الصاحل  ص  (2)  . 72عي
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 أجع ..

 .. َ َلوتا َهاحبيبء.
 . و1)يف جواحني  كعهنا الرجاء  
سوس -د أن الشاعر شبه حبيبته  الشاهدبتأمل هذا  ابلرجاء  - وهي طرف 
ار املستقبل لعل بني طياته انتظحسي واملشبه به عقلي ووجه الشبه ه وهو عقلي فاملشب

 وقد يكون وجه الشبه هو سك  القلب .  ،مجيالً 
وع  شعر الصاحل قوله :  ومن الشواهد ال متثل هذا ال

 بااااااااااااااني ليااااااااااااااعٍّ وِساااااااااااااااءٍّ  ا اااااااااااااار
 

وااااات   يفاااااا  ومسااااااء     (2)َْ نعااااااب َر  ك 
 

بوبته ابلطيف فاملشبه حسي واملشبه  ، وهو عقلي شبه الشاعر  هذا البيت 
ميلة بلحظات مجيلة . ،به عقلي  ووجه الشبه استعراض الذكرى ا

كيب : الت ا  ف من حيث اإلف  الط
ظر  طر التشبيه من حيث اإلفراد والرتكيب بعد  تشبيهات الشاعر أمحد  ال

وي طرفني مفردين وجدت الصاحل  تشبيهًا وحقق ( 506) تصل إ ىالتشبيهات ال 
وع %46.64هذا العدد نسبة ) مل التشبيهات الواردة مما يدل على أن هذا ال ( من 

سبة املئوية للتشبيهات . صيب األكرب من ال  استو ى على ال
سبة  التشبيه  دول التايل يوضح العدد وال  فرد الطرفني :املوا

 التشبيهات مفردة الطرفني
 564 جمموع التشبيهات الكلية

 412 جمموع التشبيهات مفردة الطرفني
سبة املئو ة  %72027 ال

وع ففي البيت التايل أورد  وفيما يلي نسوق بعض األمثلة ال توضح هذا ال
موعـة تشبيهات مفردة يضمها بيت واحد حيث يقول:  الشاعر 

                                                 

دما يسقط العراف ص  (1)  .  41اجملموعة األو ى، ع
اك تتجلى فيهما الوطن ص  (2)  .  11عي
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 أنااااااااااااااااااات  يل  ااااااااااااااااااا  وظااااااااااااااااااااع
 

  (1)أنااااااااااااااااااااااااات  يل  ااااااااااااااااااااااااار وأرض 
 

فردة الطرفني يبني من املتشبيهات من الوعة م يوردالشاعر  هذا الشاهد إن 
بوبته  ه وبني  سبة له، خالهلا قرب املسافة بي  ،مث يشبهها ابلظل ، فشبهها ابلشمس ابل

سبة يل كل شيء، مث يشبهها ابألرض ، مث يشبهها ابلبحر  د فعدّ  ؛ وكأنه يقول أنت  ابل
ها  ،ًا مفردواملشبه مفرد واملشبه به أيض ،التشبيهات عن طريق العطف ووجه الشبه متك
ها . اء ع ه وعدم االستغ  م

د الشاعر أمحد الصاحل يورد التشبيهات املتتالية  فردة الطرفني  قصيدة يرثي املو
اسر فيخلع عليه عدد  يقول الشاعر :حيث  ،التشبيهات املتتالية من اً هبا املؤرخ محد ا

 هو ك با  من الرمع
يوا  و"  " البحرس 
 ؟  ر" و  ه  "ث

 بر ة  نبتة
 بيت من الشَّعرو 
 كتاب من تراج

 نلة م مرة
 مي عل  ا رض هتو  د

 . و2)أ ها كا  ...؟ 
مفرد فيها موعة من التشبيهات املفردة املشبه  يسوقالشاعر  هذا الشاهد 

اسر  وع املشبه به  كل مرة ، وهو محد ا ى يشبهه بكثبان من الرمل ومرة أخر  فمرةويت
بت هوأخرى يشبه ، شاطئ البحر مث يشبهه بثهالن طويقيشبهه ب مث يشبهه  ، ة الربيةابل

خلة املثمرة ،وبكتاب من تراث ،الشاْعرببيت من   ،وأخرياً ابلدمي اهلتان على األرض ، وابل

                                                 

 .  01املصدر السابق ص  (1)
سد (2) تفل ا  .  71ص  لديك 
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مل هذ التشبيهات يد ابن هذا الصحراء ل هبا الشاعر على أصالة هذا املرثي وأنه و 
زيرة العربية ه.   ا ف  بعض تراثها بكتبه وأتر  كما أنه نذر نفسه 

صر تشبيهه املفرد الطرفني  - كلمتني يستكمل فيهما املع  بوأييت الشاعر و
 الذي أراد فيقول :

 انتانرت  قادما  عل  ال ا 
 . و1)أبلجا  كالصبح 

قذ املوقف  تظر شخصًا أييت لي ريد ي هذا التشبيه شبه الشاعر وهو  الرلاي ي
فاملشبه به الصبح ووجه الشبه إزاحة الظالم مع اإلشراق  ، نقيًا مشرقًا مثل الصبح أبلج

قاء .  وال
دما يكون الطرفان فالقسم اآلخر وأما  - يث يقع ع هو تشبيه املركب ابملركب 

موعة أشياء ال ميكن إغفاهلا  املركبة وتبعًا لذلك حصرت التشبيهات  ،مركبني من 
( تشبيهًا مركبًا وهو ما ميثل نسبة 166) فوجدهتادواوين شعر أمحد الصاحل  الطرفني 

سبة األقل شيوعًا  شعر 65.46%) الصاحل  أمحد ( مما يدل على حصوله على ال
 مقارنة ابلتشبيهات ذات الطرفني املفردين . 

سبة : دول التايل يوضح العدد وال  وا
 التشبيهات مركبة الطرفني

 564 ات الكليجمموع التشبيه
 162 جمموع التشبيهات مركبة الطرفني

سبة املئو ة  %28072 ال
وع ورود وعلى هذا نستعرض بعض األمثلة الشعرية ال توضح  من هذا ال

 . فمن ذلك قول الشاعر : التشبيهات
   ذين  .. ؟

 حتمل  .. كطاإلر
                                                 

اك يتجلى فيها الوطن ص  (1)  . 99عي
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 او  اْلرداءف بحا يف امل
 . و1)عن ربيُ 

اهنا وتسليتها  الشاهد هذا أورد الشاعر املشبه  مركبًا حيث شبه مَحْل أمه له 
ه سري له لت ياة وما يعانيه من  ما به من هم وضيق تراكمع  سهرعليه بسبب مهوم ا

وم ويبحث  أرض مفازة جرداء قاحلة ال  ،وبعد للحبيب واملشبه به الطائر الذي 
اصلة من البحث ووجه  ،يوجد هبا أي رمز للحياة يبحث فيها عن ربيع الشبه اهليئة ا

ه  ه يفتآ ع عن شيء أشبه ما يكون ابملستحيل حصوله أو العثور عليه ألن الباحث ع
 داخل ضد .

 أيضاً قول الشاعر : املركب الطرفنيومن التشبيه  -
يد :ّي لذكر  ..   ع

 م ع وشم...
تهي العمر وهو    مكني   . و2) 

يدة يدة غري  قلبهمن  متكن حبهاال  شبه الشاعر ذكرى حبيبته الع ها ع ولك
ب تلوح به الذكرى بني حني ولخر ولكن اهلجر يعكر صفو فال يستطيع  طيعة فا

ب وال يستطيع التلذذ به بسبب  اسي هذا ا ادهات ، أيضاً  وأما املشبه به  فمركب ،ع
ه   أي جزء حيث جعل تلك الذكرى مثل الوشم الذي ال يستطيع اإلنسان التخلص م

سم فقد ميوت اإلنسان ويدفن وهذا الوشم ابٍق وأما وجه الشبه  فهو اهليئة  من أجزاء ا
اصلة من  الص ا هوجود شيء يصعب ا   ، كما يصعب الظفر به . م

وع  من التشبيه قول الشاعر أيضاً :  ومن هذا ال
 ّي صاحيب...  
 الغادّيت الراإلحات هذي الرّيح 

                                                 

دما يسقط العراف ص  (1)  .  40اجملموعة األو ى، ع
 . 074املصدر السابق ص  (2)
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 . و1)فو    ر املطاّي   كع ا َسَحَبتو ذ وة  
اهات أثر الرايح الغ فاملشبه  هذا الشاهد يث هتب من عدة ا وادي والروائح 

يث تتحرك الرتبة تغري هوتتغري وجهتها من جهة إ ى أخرى مما يصحب  وجه األرض 
يث واملشبه به سحب ذيول القماك  ،فيختفي ما عليها من ل ر وهذا املشبه مركب 

ساء  ،غري ما عليها من أثر أو تربة رض وتسح األمت وغالباً اللباس الذي له ذيول تلبسه ال
ة  اصلة من  ،للزي   .ما مير عليه  إزالةشيء له خاصية  ركووجه الشبه اهليئة ا

يه : - اع أخ من التش  أن
ا  بعض قصائد الشاعر أمحد الصاحل غري ما  اك أنواع من التشبيه تطالع ه

ها ذكران س وع  ، ابقاً  أنخذ بعض األمثلة م لتتجلى من خالهلا قدرة الشاعر على الت
 التشبيهات ومن هذ األنواع :
ق : يه ال  التش

تعريف التشبيه املقلوب  الفصل األول من هذ الرسالة وهو ابختصار سبق 
وهلذا مسي  أصاًل يقاس عليه يث يصري وأقوى ملشبه مشبهًا به إدعاًء أبنه أمتجعل ا

وع قول الشاعر : ابلتشبيه املقلوب .  ومن هذا ال
ياة   وإذا  ...ا
ها.. وكة.هح  . و2) كجبي

 

ياة بسرورها وسعادهتا بوبته على شبه الشاعر ا التشبيه املقلوب للمبالغة  بني 
ياة أبسرها واألص ، عليهجبني انيبوبة صار أصاًل يقاس  كأبن ضح ل تشبيه فشبه به ا

دما تضحك بسعادة جب ياة السعيدة الضحني انيبوبة ع ياة ؛ ألن ا اس ا وكة جلية لل
من  ميسهفأتى بذلك للمبالغة مبا  ،وأما جبني هذ انيبوبة فيختص به ذاته، واضحة 

 سعادة وسرور يبعثان الضحك .
 ومن شواهد التشبيه املقلوب  شعر أمحد الصاحل قوله :

                                                 

 .  01اك يتجلى فيهما الوطن ص  عي (1)
دما يسقط العراف ص  (2)  .  70اجملموعة األو ى، ع
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 وصار كع شيء .. راإلعا  
 . و1) .. هوا عنه.ك

واألصل تشبيه  ، هذا الشاهد شبه الشاعر كل شيء رائع بروعة هوى حبيبته
لتعدد روعة هذ األشياء وتغري أشكاهلا ؛ روعة هوى هذ انيبوبة بكل شيء رائع 

بيبة كما أن روعة   ،واختالف روعتها ال أن يقصر الروعة  كل شيء بروعة هوى ا
اس ورغباهتم تلف فيها أذ األشياء س على روعة تلك ، فيقااألصل  ، وهيواق ال

وهو إريا أتى بذلك على طريقة التشبيه  ،األشياء اجملمع على روعتها روعة هوى حبيبته
ه املبالغة   ذلك اهلوى الذي متكن من نفسه . املقلوب وأراد م
يغ : يه ال  التش

ه األداة ما ذكر فيه الطرفا سبق  الفصل األول تعريفه أبنه ن فقط وحذف م
 ووجه الشبه .

ها  وع من التشبيه  شعر أمحد الصاحل  مواضع عدة أنخذ م وقد ورد هذا ال
 أمثلة كقوله :
ا      ...وة أحل   عي

 . و2)  ري.. ليلة صيا.
 

 ومل يذكر األداة وال وجه الشبه.  هذا الشاهد ذكر الشاعر املشبه واملشبه به،
الوة ليل صيفٍ حبي فقد شبه عيين د البحر بته  فكل ما  هذ الليلة  ،ع

 فهذا الشاهد من قبيل التشبيه البليغ . مجيل،
ه األداة ووجه الشبه قول الشاعر :  ومن التشبيه البليغ الذي حذفت م

 ...   هذ أنت 
َ    ن    وهذا من إذا أ عج 

 . و3)أفاض الشعر ..  وفاان 
                                                 

 .  099اجملموعة األو ى، قصائد  زمن السفر ص  (1)
 .  020ص  السابقاملصدر  (2)
اك يتجلى فيهما الوطن ص  (3)  .  10عي
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فقد شبه الشاعر الشعر إذا أفاضه ، ليغ هذا الشاهد اشتمل على تشبيه ب
سان . بقوا يإذا أعجب أبنثى فإنه يغر ابلطوفان خصوصًا  تشبيه وقصد من  شعر ا

. والشاعر ساق هذا  رقغنه من املبالغة يصل إ ى حد الشعر ابلطوفان الكثرة ح إ
 ألداة .التشبيه من قبيل التشبيه البليغ فذكر املشبه واملشبه به وحذف الوجه وا

ي : يه الض  التش
الشاعر  التشبيه الضمين للتعبري عن بعض أفكار أبسلوب يوحي  يلجأ

ن  أساليب التعبري ،ابلتشبيه من غري أن يصرح به زوع إ ى  ،ومن بواعث ذلك التف وال
ألنه كلما خفي ودق كان أبلغ   ،والرغبة  إخفاء معامل التشبيه ،االبتكار والتجديد

فس   . (1)ال
بل يفهم من مع   ،وهو ما مل يصرح فيه أبركان التشبيه على الطريقة املعلومة

ديث   ، كما  مثل قوله :  (2)الكالم وسياق ا
 لغة الشارع 

 واْلامُ .. والكتَّاب 
 صارت أعجمية 

 أ ن وجهي .. ؟   
 أ ن وجهي .. ؟  
  اغتيع وجهي .. ؟ 

 . (3) بني صبح وعشية ..  
مال،  ،شبه الشاعر اللغة بوجه اإلنسان ،اهد هذا الش اط ا حيث هو م

يًا غري مصرح به والكرامة، والعزة وأراد من هذا التشبيه  ،وهو بذلك يشبه تشبيهًا ضم
 . وذهاب الكرامة والعزة ،ذهاب اللغة وهتميشها هو مسح للوجه إ ى أناإلملاح 

ي :  ثي يه الت  التش

                                                 

 .  017انظر : علم البيان، عبد العزيز عتيق ص  (1)
 .   741ي صمحد املراغعلوم البالغة، أ (2)
 .   002اجملموعة األو ى، انتفضي أيتها املليحة ص (3)
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تزعًا من يرى مجهور البالغيون أن التشب يه التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه م
وقد ورد  شعر أمحد الصاحل تشبيهات متثيلية  التشبيهات مركبة  ،متعدد مركب

 الطرفني . 
الذي طرفا مركبان ، فكل تشبيه وقد أوردت أمثلة  مواضعها من التشبيه 

 متثيلي . طرفا مركبان هو تشبيه 
 

***** 
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حث  نيال  الث
 لا

 

قسم إ ى قسمني مها :  مر  الفصل األول من هذا البحث أن اجملاز ي
القول  اجملاز هو مهذا يقول عبدالقاهر : و  )اجملاز املرسل(  و )االستعارة( .

وإريا الفرق أن اجملاز أعم من حيث أن كل  ،ليس بشيء غريهاالقول  االستعارة ؛ ألنه 
از ا از وليس كل   . م(1)ستعارة استعارة 
صور اجملاز  شعر الشاعر أمحد الصاحل من خالل  حصرتوعلى هذا األساس 

د البالغيني  وقسمتها ،الدواوين الشعرية له رفة العدد الكمي عملحسب أنواعها املعروفة ع
ظر    .شيوع بعض األنواع وندرة بعضها لكل نوع وال

سل :  اًل : ال ال  أ
دول التايل   عدد ونسبة اجملاز املرسل  شعر أمحد الصاحل : يوضح ا

 1141 عدد صور اجملا  الكلي
 232 اجملا  املرسع
سبة املئو ة  %21031 ال

زئية ،من عالقات اجملاز املرسلو  زء وإرادة الكل ،العالقة ا  ،ويراد هبا إطالق ا
بلغ عدد صور وتعترب أكثر عالقات اجملاز املرسل شيوعًا  شعر أمحد الصاحل حيث 

زئية ) ازاً مرساًل من واقع )91اجملاز املرسل ال عالقتها ا ازاً مرساًل 686(   ).  
 شعر  الفتاً حضورًا الف عالقات اجملاز املرسل األخرى ال ال تشكل 

 بكم متقارب العدد .  وإريا تتفاوت هذ العالقات  اجملاز املرسل  ،الصاحل
زئيالعالقة  فيها وردت الشواهد ال من أمثلة دة ـا  قـوله أمحد الصاحل رـالشاع ع

: 
 العيو  ع  .. ك  وتفر من  ماهلا.

 ... اآلة    يف دوامة   وتدور  
                                                 

رجاين ص (1)  .   791دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر ا
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 . (1)ها .. انتانار  رك  
زء وأراد الكل قصد فأتى بقوله كل العيون و  ،  هذا البيت أطلق الشاعر ا

اس  زء وهالكل ابسمى ف، مل من مير عليها من ال ن الذي يفر العيون حيث إ وسم ا
سم ال العيو  فس وا زء وأراد  ن وحدها وإريا ساقهي ال ازًا مرساًل فأطلق ا الشاعر 

 الكل .
زئية قول الشاعر :  ومن العالقة ا

 أحر ف هاة الشكرا  .. اإلي  قافي
 . و2)يه "أبو  ز " ّ   اَ  دا  ..  ا   ي َ ج  زو تا  
 مرسلاز وهي  ، ران وأراد هبا القصيدةت قافية الشكذكر الشاعر  هذا البي

زء )القافية(  وأراد الكل )القصيدة( . زئية حيث ذكر  ا  عالقته ا
وقد اجتمعت عالقتان من عالقات اجملاز املرسل  موضع واحد من قصيدة  -

 للشاعر أمحد الصاحل وهو قوله :
 سعلوا ... ؟

 عن ا  الذي سكن العانا َ 
 . و3) ال لوعو  شو وهمه 

ا العالقة  زئيةالعالقة األو ى ه زء )العظام( ،ا وأراد  ،حيث أطلق الشاعر ا
سد كله( ؛ ل ب قلالكل وهو )ا  ،جسد صاحبه نمتكن م دداللة على أن هذا ا

زئية .  ،وتغلغل فيه از مرسل عالقته ا ا   فه
د لف  انيل وأراد حيث أور  ،تالها مبجاز مرسل لخر عالقته انيلية بعد ذلكو 

الُّ فيه فقال  فذكر الضلوع وهي ال تضم القلب والقلب هو  (ضمه شوق الضلوع)ا
بع الشوق از مرسل أط ،ّل داخلهايط به وهو والضلوع إريا   ، م ا   انيلق فيه لفه
الُّ  ا انيلية . ،وأريد ا  فالعالقة  ه

                                                 

دما يسقط العراف ص  (1)  .  74اجملموعة األو ى، ع
سد ص  (2) تفل ا  .  70لديك 
دما يسقط العراف ص  (3)  .  71اجملموعة األو ى، ع
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مثل قول  وتتمثل هذ العالقة  ،ومن عالقات اجملاز املرسل العالقة اآللية -
 الشاعر :

 أعوَذَر من َأَ َ  وأنذر
 الطوفا   ..  طوي ا رض 

 . و1)واللغة الرصاصة  
ها   هذا الشاهد ذكر الشاعر اسم اآللة تج ع وأراد من ذلك األثر الذي ي

تج عن الرصاصة من قتل وتد أورد حيث مري اجملاز  قول )اللغة الرصاصة( واملراد ما ي
اتج  القتلفأطلق الشاعر الرصاصة وهي للة  ،للممتلكات وإتالف رب وأراد األثر ال وا

ها وهو الدمار  . اآلليةاز مرسل عالقته فهو  ع
حيث يطلق لف  السبب ويراد  ،ومن عالقات اجملاز املرسل العالقة السببية -
 ومن ذلك قول الشاعر : ، املسبب

فاة كم به تتدافُ البا زو     إم الغد ر ا
 . و2)..  دا   أم د  حنو و

 ورد اجملاز  بيت الشاعر السابق بقوله يداً . 
حيث أطلق لف  السبب وهو اليد وأراد املسبب وهو املساعدة واملعونة فاليد 

ازاً مرساًل  ،سبب  املساعدة والعون   مالسببيةم . وعالقتهفأورد الشاعر اللف  
 ومن ذلك قول الشاعر :، العالقة اعتبار ما كان وقد ورد اجملاز املرسل و 

د د  أرسع العلوَج يف ا
 القيصر  املمتد يف ا ذ 
 . و3)من قصر امل مرَّد ا ركا  

ها تسمية الشيء ابسم ما كان عليه حيث أورد  ،وعالقة اعتبار ما كان يراد م
ديد)الشاعر  هذا الشاهد قوله  افع وكل لالت وهو يقصد  بذلك السالح واملد (ا

                                                 

اك يتجل (1)  . 90ى فيها الوطن ص عي
 . 70املصدر السابق  ص  (2)
سد ، ص  (3) تفل ا  .  2لديك 
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ديد عت من ا رب ال ص ديد وأراد به األسلحة واآلالت ال تستخدم فأ ،ا طلق ا
رب ابعتبار أهنا كانت حديداً مث صّعت از مرسل  ،  ا ا  ماعتبار ما كانم عالقته فه

. 
 ويرد اجملاز املرسل وعالقته اجملاورة  شعر أمحد الصاحل كما  قوله : -

 .. و ر شو  .
 طريَّ .. ا مع القظ .أ 

 . و1)عل  اْلفو  الَساهرة 
فون الساهرة) ههذا الشاهد قول  أورد الشاعر اورها (ا وهي العيون،  وأراد ما 

ل السهر واإلغفاء فون وأراد  ما ج ،ألهنا  ازًا مرسالً فأطلق ا  اورها وهي العيون  
 عالقته ماجملاورةم .

نيً : االستع :   ث
كما أهنا  حقيقتها تشبيه حذف   ،من اجملاز اللغوي عالقته املشاهبة ي ضربوه

ها عبدالقاهر : م أحد هنا تعطيك الكثري من املعاين ابليسري من اللف  أطرفيه . يقول ع
رج من  ين الصدفةح   من الغصن الواحد أنواعًا من الثمر الواحدة عدة من الدرر و

   . م(2)
 ( استعارات905) فوصلت إ ىتلك االستعارات وردت حل  شعر أمحد الصاو 

دول التايل يوضح  ،من اجملاز الكلي  شعر أمحد الصاحل %49.65أي ما نسبته  وا
سبة املئوية .  العدد وال

 1141 جمموع اجملا  الكلي
 918 عدد اةستعارات

 %79064 نسبة اةستعارات املئو ة
                                                 

دما يسقط العراف، ص  (1)  . 22اجملموعة األو ى، ع
رجاين ص (2)  .  42 – 49أسرار البالغة، عبدالقاهر ا
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ك الط -  :فين أقس االستع من حيث 
قسم االستعارة  يةت انب إ ى استعارة مك ية ،من هذا ا . وقد واستعارة تصر

ية الواردة  شعر أمحد الصاحل فحصلت على ما عدد  حصرت عدد االستعارات املك
يةم456) مل االستعارات  ،( %65.5وهو ما ميثل نسبة ) ،( استعارة ممك من 

دول ال ،الواردة  دواوين الشاعر سبة املئوية :وا  تايل يوضح العدد وال
 918 اةستعارة الكلية

ية  586 اةستعارات املك
ية سبة املئو ة ةستعارة املك  %64014 ال

دول أ ستعرض األمثلة ال توضح ورود هذ االستعارات  وبعد توضيح هذا ا
 .شعر الصاحل 

ية  شعر الصاحلف  قوله : من األمثلة ال توضح االستعارة املك
 ...  ّي أنت  

ي   .. يل هفا     يف عي
 يف أهدا ا
 . و1)مقيع  .حتد يب ..

فه   هر الذي له ضفاف تكت بوبته ابل  هذا الشاهد شبه الشاعر عيين 
هر ورمز له بشيء  هر تريح من يقيل هبا مث حذف املشبه به ال بااتت على حاف هذا ال ال

أهداهبام وقد أجرى الشاعر ذلك على سبيل  اف فمن لوازمه وهو قوله ميل ض
ية .  االستعارة املك

 ومن ذلك أيضاً قوله : 
رو   الء تا َغّ ي   ..  "حيب" .ا

داء يف  أ هرتو  اغمات ا  . و2)ت

                                                 

دما يسقط العراف ص  (1)  .  004اجملموعة األو ى،  ع
 . 024السفر ص اجملموعة األو ى، قصائد  زمن  (2)
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ظ الشاعر  هذا الشاهد روف ال ي بوبته   حبم هبا قصائد يشّبه ا
مو مث إذا اشتد أزهر ليخرج  بات الذي ي وحذف الشاعر املشبه به  ،بعد ذلك ترابل

ه الزهر ورمز له بشيء من لوازمه وهو اإلزهار  قوله )أزهرت(  رج م بات الذي  وهو ال
ية  . على سبيل االستعارة املك

ية قوله أيضاً :   ومن االستعارة املك
 إذا مات جرح قدمي

 ر يف كع ش  جراحتفتَّ 
اّي  اقها .تطع  امل  . و1).. أبع

ركات من ش اايم بعدو يراقب  يريد القضاء عليه به الشاعر  هذا الشاهد مامل
قه  ظةفهو يطل بع الشاعر  هذا التعبري حذف املشبه به ورمز له د حيث  ، كل 
ق الذي يُط لُّ به بشيء من لوازمه ية.أتى ذلك و  ،وهو الع  على سبيل االستعارة املك

االستعارة من حيث ذكر الطرفني فهو االستعارة  أما القسم الثاين من أقسام -
يةم، ية  وجدتأمحد الصاحل  لدواوينومن خالل تفحصي  مالتصر االستعارات التصر

ية866ما عدد ) تصل إ ى ( من واقع %84.56وهذا ما ميثل نسبة ) ،( استعارة تصر
دول  ،االستعارات ال ساقها الشاعر  قصائد مل سبة  يبني التايلوا العدد وال

 املئوية :
 

 918 اةستعارات الكلية .
 322 اةستعارات التصر ية.

سبة املئو ة ل ستعارات التصر ية.  %35046 ال
 

ية  معرفةوبعد  سأورد  ونسبة حضورها  شعر الصاحل عدد االستعارات التصر
 : قولهومن ذلك  هلا ،أمثلة 

 . فانطلقي.أما  .
                                                 

سد ص  (1) تفل ا  . 02لديك 
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 حيا  شاء القو   
ص أع  يدي  من ا

 . و1)دا  مواسم هذا الغيا املغ
صب( وصرّح فيها بلف    هذا الشاهد أورد الشاعر االستعارة بقوله )زمن ا

بيبصل بني وهو زمن الو  ،وحذف املشبه  ،ه بهاملشب بوبته  ا فالشاعر شبه زمن  ،و
ه وبني انيبوبة  الوصل صببي ياة وا ابلزمن ا ضرة وميأل املعشب الذي يفيض اب

فس هبجة وسروراً  وحذف املشبه وصرح بلف  املشبه به على سبيل االستعارة  ، ال
ية .  التصر
ية قوله أيضاً :  -  ومن االستعارة التصر

 . ب  ذو أفي ي ... من الكوثر العَ 
 .كعسا  دهاقا  ..

 . و2) الزمن الكهع   ّها  َاَب   سَّ مَ  إم شفةٍّ 
 فمستعارة  قوله )الكوثر العذب( حيث شبه  هذا الشاهد أورد الشاعر اال

توي عليه من ريق وصرح  بوبته ابلكوثر العذب وحذف املشبه وهو فم انيبوبة وما 
ية  بلف  املشبه به وهو الكوثر العذب على سبيل االستعارة  .التصر

ية   -  : الشاعر  قولوتظهر االستعارة التصر
 

 قااااااااادري أان  ااااااااا  أيفء لااااااااادفئها
 

 (3)ماااحت حياااا  ناااور صااابح  ا ااار 
 

 

حيث صرح  ،بعث الدفءابلشمس ال ت  هذا البيت شبه الشاعر انيبوبة
ية به وحذف املشبه بلف  املشبه ا استعارة تصر حيث  ،. و عجز البيت نفسه تطالع

ياة مث حذف  دد ا ور الصبح الباعث على  شبه الشاعر األمل والسرور  حياته ب

                                                 

 .  11ص  املصدر السابق (1)
 .  97ص  املصدر السابق (2)
اك يتجلى فيها الوطن (3)  .  71ص  عي
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وهو نور الصبح الزاخر على سبيل  به وصرح بلف  املشبه واألملو السرور املشبه وه
ية .   االستعارة التصر

قسم االستعارة ابعتبار إمكان اجتماع الطرفني  شيء واحد وعدم  - وت
ادية  ،استعارة وفاقية اجتماعهما  إ ى قسمني : ومبا أن االستعارة الوفاقية  ،واستعارة ع

تمع طرفا ارج ها ميكن أن  وع من على هذا األساس  حصرتفقد  ا ورود هذا ال
( استعارة وفاقية 556 شعر الشاعر أمحد الصاحل فحصلت على ما عدد ) االستعارة

د الشاعر :( %94.18سبة )أي ما ميثل ن  من االستعارات الكلية ع
 918 اةستعارات الكلية .
 882 اةستعارات الوفاقية.

سبة املئو ة ل  %97013  ستعارات الوفاقية.ال
من أمثلة االستعارة الوفاقية  شعر أمحد الصاحل قوله وهو يشبه مرحلة الشباب و 

 حياة ونضرة ومجااًل فيقول : ميتلئوما فيها من أُنس وسرور وحيوية ابلربيع الذي 
 اْلفا َ  .مواِسها .. تو  َ فَ رَ 

 لربيعها وغرَدتو 
ها  فإذا الربيُ  ز 

ياة    وإذا ا
ها   ... هحوكة  . و1)كجبي

 

ا استعار اب وما فيها لف  مالربيعم وأراد به الداللة على مرحلة الشب الشاعر ه
بات  الربيع يزهو أن ويظهر  هذ االستعارة ، وامتالء عود  من حيوية ونشاط ولذة ال

فس اظر ويسعد ال ًا  ،ويعجب ال ، وهو ما وكذلك الشباب يعطي الوجه نضارة وحس
ارجميك تمعا معًا  ا هذ االستعارة استعارة موفاقيةم أعطى فيها  ولذلك فإن ن أن 

 الشاعر صورة عن املع  الذي أراد أن يوصله .

                                                 

دما يسقط العراف  ص (1)  .  70اجملموعة األو ى، ع
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ادية فهي عكس االستعارة الوفاقية متامًا وقد ورد  التعريف  - أما االستعارة الع
افيا تمع  هبا  الفصل األول حيث ال ميكن اجتماع طرفيها ألهنما مت ن . فال 

ارج املستعار واملستعار له  طلق  ،ا وع من االستعارة  شعر  حصرتومن هذا امل هذا ال
ادية66أمحد الصاحل فحصلت على ما عدد ) وهو ما ميثل نسبة  ،( استعارة ع

د .6.4%) مل االستعارات الكلية ع  ( من 
سبة املئوية :  دول التايل يوضح العدد وال  وا

 918 تعارات الكلية .اةس
اد ة.  26 اةستعارات الع

اد ة. سبة املئو ة ل ستعارات الع  %207 ال
ادية ال وردت  شعر أمحد الصاحل قوله على لسان  ومن أمثلة االستعارة الع

كي عن القدس :   هاتف 
 يف ثوب الف يحة   .القدس  ..
د  .والقبيلة .  . يف سر ربا ال

   ... الر ح 
 .. واملسر  . و1)تؤج. .كع اْلهات .  يف

م   . و2)عيو  مل ت
اها على  استعارة اللف   الشاعر  قوله : ) ثوب الفضيحة( أورد استعارة ب

 ،الثوب السرت واألصل  ،واالفتضاح ،وأراد به العري ،حيث أورد الثوب ،مع  ضد 
د التضاد  هذ االستعارة وقد ور  ،وال ميكن اجتماع السرت واالفتضاح  شيٍء واحد

ادية لقصد التحذير وبيان خطورة األمر .   الع

                                                 

ار ، وأج الظليم يئج ويؤج : عدا وله حفيف ، انظر : القاموس اني (1) يط ، األجيج : تلهب ال
  .  0/47الفريوزلابدي ، حرف األلف 

 .  000اجملموعة األو ى، انتفضي أيتها املليحة، ص (2)
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د دراسة شعر أمحد الصاحل  ا نوع لخر من االستعارة وع ه يطالع من خالل دواوي
 ،لى هبا بعض القصائدميثل ظاهرة ترصد وإريا ومضات تتح نراها تظهر أحيااًن بشكل ال

وع هو ماالستعارة التمثيليةم  از لغوي مركب عالقته املشاهبة و وهذا ال حيث  ، و1)هي 
 :كما  قول الشاعر  مركباً ن املستعار فيها يكون إ

 نستلهم  القصاإلد العصماء
 . و2)"نفلر" احملار عن "داانبا" 

ات شبه الشاعر  هذا البيت حاهلم وهم يبحثون  القصائد العصماء عن األبي
ال من يغوص  ،نظمها وروعة سبكها بسهولةبالغة  الرائعة ال يصعب الوقوف على

اً إال  ه على لؤلؤ قليل وما كان اندراً وتي صل م  البحر ليجلب انيار الكثري الذي قد 
صول عليه هما  ،بسبب قلته وصعوبة ا امع بي هد للحصول وا وهر بذل ا على ا

به للمشبه على سبيل  حيث استعري الرتكيب الدال على املشبه،الثمني واملكمن الغايل
 االستعارة التمثيلية .

 ومن أمثلة االستعارة التمثيلية قول الشاعر الصاحل : 
 فلكااااااااع سااااااااار أ   سااااااااامر  مااااااااة  

 

 (3)بدي سارا علا  ال اياء البااهر 
 

بوب مة  ةالشاعر  هذا البيت شبه حال من يتخذ له  ال من يسامر 
هما  ،وف الليل ج ويستدل هبا ويتمتع برليتها ،يطالعها امع بي  اإلسعاد واإلرشادوا

  سكون الليل وهدأته .
***** 

                                                 

م ، دار الكتب 7117انظر : البالغة العربية مقدمات وتطبيقات ، بن عيسى ابطاهر ، ط األو ى ،  (1)
ان ، ص ديدة املتحدة ، لب  . 21ا

اك يتجلى فيهما الوطن، ص  (2)  . 12عي
 .   71، صالسابق ملصدر ا (3)
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حث  لثال  الث
ي  ال

 

ي  يف ال وتبني أبن  الفصل األول نشأة وتطور هذا املصطلح  ظهر :تع
اية يسترت داخل صدفة، فال نصل إليه إالاملع وكل تسرت هو ميزة  ،بعد شقها     الك

ية طاملا أن  . (1) كل تصريح أو وضوح هو ميزة علمية  ف
اية حيث إهنا تسمح ابستعمال كيان معني مقام كيان  ،وهذ هي وظيفة الك

  . (2) الفهم ريأيضاً تيسويدعم وظيفتها  ،لخر
اية البحث عن  و اايت  استخلصتدواوين الشاعر أمحد الصاحل  الك الك
اية وقسمتها تبعًا ألقسام 021)  شعر وحصرهتا عدداًي فإذا هي ال وردت ( ك

د البالغيني اية الثالثة املشهورة ع اية الصفة ،الك اية املوصوف ،وهي : ك اية  ،وك وك
سبة .  ال

اية من خالل شواهد من شعرعرض أليلي وفيما   . قسام الك
ي الص : -0  ك

موع ما ورد اية الصفة  مجيع دواوين الشاعر أمحد الص بلغ  احل  ما من ك
اية042 )دعد د %71وهو ما ميثل نسبة ) ،( ك اايت الواردة ع مل الك ( من 

سبة عالية مقارنة بغريها من  ،الشاعر اية ب وع من الك ضور األكثر هلذا ال وهذا ميثل ا
اايت األخرى .  الك

سبة املئوية :  دول التايل يوضح العدد وال  وا
 

اّيت  171 جمموع الك
ا ة الصفة  137 ك

ا ة الصفة  %81 نسبة ك

                                                 

اي (1) ية األصول والفروعانظر : الصورة الشعرية  الك  .077ص صبحي البستاين ،  ة الف
حفة، دار  (2) يا هبا، جورج ال يكوف، ومارك جونسن، ترمجة : عبداجمليد ا انظر : االستعارات ال 

شر، املغرب، ص  .   19توبقال لل
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اية حيث  وفيما يلي نورد بعض األمثلة مع التحليل لتوضيح هذا القسم من الك
 يقول الشاعر :

بل ة  ا   اومتر  ا  ماا
 . و1) " د."ا جرو . صدأ  فيها السيا  .

ها  ا يصف حاضر األمـة وما أصاهبا من الذل وترك الدفاع ع الشاعر ه
اية ،ذي يعترب السيف مصدرًا هلاابستخدام القوة ال ه عرب عن هذا املع  بك تسرت  لك

د وأصابه الصدأ  فهذا داللة ن السيف إذا جرد من غمحيث إ ،خلفها املع  املقصود
عدم استعماله وهتميشه مما يستلزم رضا صاحبه بواقعه الذي قد يكون خالف ما  على
عكس ح ورضا هذا ،يريد هبا من  يقاتلعلى أدواته ال  بسبب ضعفه وذله مما ي

صدأ السيف يدل على و  ،ابه الصدأيتعدى عليه وال أمهها السيف حيث تُرك فأص
والذل والرضا  ابلضعففعدل الشاعر عن التصريح  ،ضعف وجنب صاحب السيف

ريد . اية عن هذا املع  بصدأ السيف بعد   ابلدون إ ى الك
ايةا ومن أمثلة - د ا لك  قوله :لشاعر أمحد الصاحل عن الصفة ع

 مش  الرو   
 الف  املسرت ح فو  جبني  

  و لة بباب  
 اب  فو  الرت 
ُ  .كفيه    قل     . و2) رفا   ..  رف

يث عدل عن التصريح  اية   ها ابلك  هذا الشاهد أورد الشاعر صفة عرب ع
رية وقلة ل على ايريد أن يدوهو هبذا التعبري  ميقلب كفيهم  الصفة فعرب بقولههبذ

يلة يث يصفأراد املع  الالزم لتق ،ا تار قد ليب الكفني  در هذا الفعل عن شخص 
ها .فعدل عن التصر  ،ت حيلتهضاق اية ع  يح هبذ الصفة إ ى الك

                                                 

دما  (1)  .  17يسقط العراف ص اجملموعة األو ى، ع
 .  770اجملموعة األو ى، انتفضي أيتها املليحة ص  (2)
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اية الصفة قول الشاعر أمحد الصاحل :  ومن ك
 .. اللهم  ر ت  .

طوات وجا  ال رع ا قلت ا
 . و1)  ما  الغيا ت  وملا أي

 

اً الشاعر  هذا الشاهد ساق تعبريًا أراد من ورائه  لخر يسترت خلف هذا  مع
ليب  وإريا وهو خلو ال املباشر يرد املع  عبري فعرب بقوله مجف الضرعم وملالت ضرع من ا

ياة أراد أن يد ه زمن جدب فقدت فيه األرض ا فال يوجد فيها ما تقتاته ل على أن زم
اية  ،ابمتالء ضروعها حليباً فيكون سببًا  ،املاشية دب إ ى الك فعدل عن التصريح اب

دب وهو ضعف  ها مبا هو نتيجة هذا ا ليب البهائمع فيلزم من  ،وجفافها من ا
دب  وع بسبب فقدان ا تفع به من حليب املاشية وغري .الفقر وا  ما ي

ف : -7 ص ي ال  ك
اايت  شعر أمحد الصاحل وتقسي د حصر الك اية املوصمها ع موع ك وف بلغ 

د الشاعر ) اية وهو ما ميثل نسبة )72ع اية ميثل  (%0107( ك . فهذا القسم من الك
الدرجة الثانية من حيث العدد بعد القسم السابق الذي أخذ نصيب األسد فاحتل 

ه وبني هذا القسم . الدرجة األو ى بفارق    كبري جداً بي
دول التايل يوضح العدد وا سبة املئوية : وا  ل

ا ة  171 الك
ا ة املوصو   27 ك

سبة  %1508 ال
اية  وفيما يلي سأورد بعض األمثلة ال نستوضح من خالهلا هذا القسم من الك

 فمن أمثلة ذلك قول الشاعر :
                                                 

 . 790ص  املصدر السابق (1)
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  وشوو   فاي مسمعايَّ 
 . و1). عن أصغر   .حد  ا  من ا  .

 

اية واحدة ت أصغريك( وهو شمل شيئني فقال )الشاعر  هذا الشاهد أورد ك
ه ، هبذا يقصد القلب واللسان  د عدل ع قيقي الصريح  فبداًل من أن يعرب التعبري ا

فس اية عن القلب واللسان ابألصغرين ،إ ى ما هو أبلغ وأمكن  ال ، فإذا  وذلك ابلك
ب صّدقت ابقي جوارح اإلنسا اتفق ما يصدر من اللسان ن مع ما  القلب من ا

اية عن موصوف ،ذلك بعملها الذي نبع من ميل القلب ونطق اللسان  ألن  ؛ وهذ ك
 القلب واللسان يدور عليهما عمل اإلنسان .

ايةومن   - د الشاعر أمحد الصاحل قوله : ك  املوصوف ع
 أتيت  لها حر الصيا يف بدين

 . و2) وةه  الشم   ردي كع ذي ظ َفر 
اية بقوله مذي ظفرم وهو بذلك يقصد ما  لف  أورد الشاعر هذا البيت  الك

يواانت  اً ميلك ظفر  فهو مبثابة السالح للحيوان  ،والظفر دليل على االفرتاس ، من ا
الهب  إاّل أن مع قوة السبع ووحشيتهف ،يقصد السباع  هذا البيت والشاعر ،ملفرتسا

عرب تعبريًا حقيقياً ولو شاء الشاعر  ،على شدة هليب الشمس وهذا دليل ،الشمس يرديه
ائ ه لثر التعبري ك فس وأدعى ياً بقوله : ميردي كل ذي ظفرم مللك ا له من أتثري بليغ  ال
اية عن موصوف  وهو السبع . ،للبحث عن املراد  اية   هذا البيت ك  فالك

د أمحد الصاحل قوله : اية املوصوف ع  ومن ك
 أمد   دا  تشتهي

 املراّيأ  ت م   ما ّ بعَتوه  
ر ر   . و3)وما ...  ثَّرتوه   يو  ا

                                                 

دما يسقط العراف ص  (1)  . 77اجملموعة األو ى، ع
اك يتحلى فيهما الوطن، ص  (2)  .  21عي
سد ،  (3) تفل ا  . 91ص لديك 
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ايتني وليست واحدةالشاعر  هذا  هما  ،الشاهد أورد ك حيث أفاد كل م
ريرم  بوبه فقال: مما خبأته املراايماملقصود وهو جسد اني ويليه قوله : ملثرته خيوط ا

يث الوجه تظهر  سد  ايتني يقصد غري الوجه من ا وكذلك  ،رلةاملوهو هباتني الك
رير سد تغطيه خيوط ا ه عدل  ،ا ايتان ترميان إ ى مع  واحد أراد الشاعر ولك فالك

ياء  مثل  اية بتعبري يفهم من ورائه املع  ليكون أقرب إ ى ا عن التصريح به إ ى الك
اية عن مموصوفم ،املواطنهذ   وهو جسد انيبوبة . فهذ ك

س : -4 ي ال  ك
د التطر  سبة  قع اية ال شعر أمحد  أقل بكثري من القسمني السابقني  تظهرلك

حيث بلغ  ،السابقنيمقارنة ابلقسمني  ميثل الدرجة الثالثة من انحية العدد يفه، الصاحل 
اية  دواوين أمحد الصاحل ) وع من الك د حصر هذا ال (  9موع ما حصلت عليه ع

اايت  اية ميثل ندرة  أن هذا العدد ومن امللحوظ فقط .ك  ،شعر الصاحل هلذ الك
سبة املئوية سبة قليلة جداً %4017) حيث ميثل ابل سبة  ،( وهذ ال إذا ما قارانها ب

ضور األكرب اية  ،القسم األول الذي كان له ا الذي أييت  مث القسم الثاين من الك
سبة . الدر   جة الثانية من حيث ال

دول و  اية ونسبة حضورها :يبني عدد هذ التايل ا  الك
ا ة  171 جمموعة الك
سبة ا ة ال  6 ك

ا ة  سبة املئو ة لك سبةال  و%3052) ال
اية  شعر أمحد الصاحل حيث  سأوردوفيما يلي  بعض األمثلة لتوضيح هذ الك

 ترد  قوله :
 ..   يبء... أ   غتا  َظ    .أعيذ  

 . و1).  وإنسا  انظري .وم ل  يف ِسعي  .
                                                 

 .  707اجملموعة األو ى، انتفضي أيتها املليحة، ص (1)
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ثبات املع  بدون ن يثبت إخالصه نيبوبته عن طريق إالشاعر  هذا البيت أراد أ
اية    عدل هبا عن التصريح فبداًل من أن يقول )أنت  . و تصريح ابللف  فاستعمل الك
)مثلك   مسعي( فجعل البقاء  مسعه وأمام انظر ملن  مسعي و انظري( عدل إ ى قول

زالة هو مثلها هو بقاء هلا  سبة فخرج كالمه إ ى ما خرج إليه من ا اية ال عن طريق ك
اطب  ،ومتكن املع   نفس السامع يث يستميل به من  وكان أدعى لثبات ما يدعيه 

. 
سبة  شعر أمحد الصاحل قوله  - اية ال ما للت وهو يتحدث ع ،ومن أمثلة ك
 : إليه القدس

 .يف ثوب  الف يحة ..  .القدس  ..
د  .بيلة .والق  ... و1) . يف سر ربا ال

اية عن نسبة   ،فالشاعر  هذا البيت أورد قوله : )القدس  ثوب الفضيحة( ك
ه عدل عن نسبة ، العرب واملسلمنيالفضيحة إ ى  هض املتلقي لك وكأنه هبذ العبارة يست

سبها إ ى ما يتصل هبا وهو الثوب ملال ،الصفة إ ى املوصوف مباشرة فلم  ،اورتهقته وصف
يقل القدس  الفضيحة وإريا نسب إليها الفضيحة عن طريق ثوب الفضيحة وهذا 

ة إ ى  ،يستلزم نسبة الفضيحة نفسها إليها والشاعر هبذا األسلوب ترك املباشرة الصر
ذب انتبا  سن التعامل مع العبارة العدول الذي يكون أدعى   .السامع 
د ال سبة ع اية ال  شاعر أمحد الصاحل قوله :ومن ورود ك

 ..  ّي صاحيب .

 .؟.ماذا أقو  .
 . وأنت أدر    مور

تَ   َاَ   م شعورجَ ومبا  صي   العاشقني إذا اسو
ٍُّ بص   يف م لها ات الدليع  وهعَّ   . و2)ذو ول

                                                 

 .  000املصدر السابق، ص  (1)
اك يتحلى فيهما الوطن، ص  (2)  . 47عي
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اية عن نسبة حيث أراد أن يبني أنه  ،ففي قول الشاعر  ) مثلها ات الدليل( ك
سب هذا إ ،ات دليله دوبة ق حبه هلذ انيب ه بداًل من أن ي ليها وضلت بصريته ولك

سبة اية عن ال   حيث ات الدليل وضاعت البصرية ،مباشرة بصريح اللف  عدل إ ى الك
اية بداًل من اإلفصاح ولكن الشاعر فضل ا ،يستلزم ضياعهما فيها أصالً وهذا  ،مثلها لك
اهاـي أدت غرضهـالبيانية التورة ـا على هذ الصـتكأ فيهة اـبطريق  .ا وأوصلت مع

***** 
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حث األ  ال
نم ي  ق  التش

 

الشعر تعبري عن قائله ميثل عقله وذاكرته وما تراكم فيها من ذكرايت وعلوم 
ارب تظ تاج الشعري مضافاً ومعارف وصور، وما ترسب  وجدانه  من  هر  هذا ال

ة  عمر طوال  سينإ ى ذلك عاطفته ومشاعر وانفعاالته وخرباته الشعورية ال هي خزي
 حياته . 

ها فكر الشاعر  ربات ال يتشكل م فالشعر  ،ما نسميه الثقافة تدخل ضمنوا
تمعه تج حسب تفاعل الشاعر مع  اآلخر له الذي هو  نتاج ثقافة متعددة الروافد، ت

وتعترب الصورة  الشعر مرلة تعكس قدرة الشاعر على  ،تفاعله مع غري من اجملتمعات
عل املتلقي يعيآ هذ الصورة ويعايشها  التصوير وسبك هذ الصور  قالب شعري 

الشاعر فهي إريا تعكس تصوراته  رمسهابشعور وأحاسيسه . وأايً كانت هذ الصورة ال 
 . ولراء

فصل عرب أبيات ومقاطع شعريةالإن   ،ص الشعري ليس أفكارًا ترد بشكل م
ائها العالقات ال تربط بني  وإريا هو رلية عقد  عملية ب تتالحم  نسيجها األشياء وت

 الظواهر واألحداث .
بغي أن  ص الشعري ال ي ظر إ ى ال فصل يكونولذلك فإن ال وإريا  ، بشكل م

ظر  ،بشكل متصل وشامل  ضوء هذا الفهم يستتبع حتمًا ربط الصورة الشعرية وال
 . و1) برلية الشاعر

يين  هذ  !والرلية إريا تظهر  تعامل الشاعر مع الظواهر واألحداث وما يع
د شاعرين مها إبراهيم الدامغ وأمحد الصاحل عاشا  الدراسة هو تشكيل الصورة البيانية ع

طقة القصيم  واكتملت شاعريتهما انية متشاهبة إ ى حد كبري ،  ظروف زمانية ومك م
تلفة ونتاج شعري متباين وملا كان هذا الفصل من الدراسة  ،فيها  ظل روافد ثقافية 

                                                 

ص الشعري بني الرلية البيانية والرلاي انظر :  (1) ، أمحد الطريسي، دار عامل الكتب، الرايض، ص اإلشاريةال
74 . 
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عل التشبيهات هدفًا  هذ املوازنة  يتغيا املوازنة بني الشاعرين أفردت هذا املبحث 
ظر  شعر يث مل أتطرق  املوازنة إال إ ى ما يشكل ظاهرة   التشبيه تلفت ال

دم ال واستقص ،الشاعرين فالتشبيه مبفهومه عالقة مقارنة  ،الدراسة ونتائجها غرضها 
موعة من الصفات  ادمها أو اشرتاكهما  صفة أو حالة، أو  مع بني طرفني ال

 واألحوال .
د إ ى مشاهبة حسية د إ ى مشاهبة  ا ،هذ العالقة قد تست كم أو وقد تست
دون أن يكون من الضروري أن يشرتك  ،املقتضى الذهين الذي يربط بني الطرفني املقارنني

. والعالقة ال تربط بني  (1)أو  كثري من الصفات انيسوسة  ،الطرفان  اهليئة املادية
اد ، طر التشبيه عالقة مقارنة أساسًا وليست عالق دث داخل التشبيهفة ا اوز  ال 

 . يث يصبح هذا الطرف ذاك اآلخر ولو على سبيل اإليهام ،ط  داللة الكلماتمفر 
مإن قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه  وقد قيل  فكرة التشبيه قدميًا :

  . (2) فمن عادة العرب أن تشبه به  حاالت كثريةم
يث فالتشبيه مإخبار بوجود الشبه، والشبه هو اشرتاك الطرفني  صفة أ و أكثر 

ه بعبارتني هما غري اآلخر مولو مل يكن كذلك لكاان شيئاً واحداً عرب ع  ،يظل كل واحد م
ئذ بني الشيء ونفسه  حيث إن التشبيه صفة الشيء مبا قاربه أو شاكله  ،وال شبه حي
 من جهة واحدة ال من مجيع جهاته .

اعر للطبيعة عن ، وهو ضرب من انياكاة  صور الشوفن التشبيه تعبري فين 
ه من املعاين عن معادل أو موازن حسي من الطبيعة أو  طريق البحث ملا يريد التعبري ع

س   . (3)البيئة املدركة اب
ارجية ،هذا اإلخبار بوجود الشبه ويقوم على  ،أمر يرتد إ ى األشكال واهليئات ا

طقية بني األطراف املقارنة سبة امل يقوم على ما ميكن أن  أكثر مما ،مالحظة نوع من ال
                                                 

قدي والانظر :  (1) ية  الرتاث ال د العرب، جابر عصفور، طالصورة الف  -هـ 0171، األو ى بالغي ع
 . 021م، دار الكتاب املصري، القاهرة ، ص7114

 .020، صاملرجع السابق  (2)
مد زغلول ،  (3) قيق :  بيهات على عجائب التشبيهات ، علي بن ظافر األزدي ،  انظر : غرائب الت

 . 17ومصطفى الصاوي ، دار املعارف ، القاهرة ، ص
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بع من املواقف واالنفعاالت اإلنسانية ال يتشكل  فسي الذي ي اسب ال ها نسميه ابلت م
ن التشبيه واقع أبدًا على األعراض دون إ: ميقول ابن رشيق نسج التجربة الشعرية . 

واهر ة واالصطالح ال عل ،ا ى وإن اقرتان طرفيه معًا إريا هو أمر يعتمد على املسا
قيقة  . م(1) ا

أو ميكن أن يتحدا  حس أو ،فالشاعر يقارن هذا بذاك ال ألهنما متحدان متاماً 
سية أو املقتضيات  وإريا ألهنما يتشاهبان ،عقل فحسب  قليل أو كثري من الصفات ا

هما صرف إ ى بعض الصفات ال م . (2)العقلية ال تبيح املقارنة بي فاملشاركة  الشبه ت
، فتشبيه الشيء ابلشيء ال يعين أنه قد صار هو هو ، وإريا يراد به أنه قد صار  لهاإ ى ك

  .(3)مثله  بعض صفاته أو معظمهام 
ية وإن تعددت  –مبع  أن طر التشبيه  ،والتشبيه يفيد الغريية وال يفيد العي

هما ،ال تتداخل معاملهما  –صفاهتما املشرتكة  بل  اآلخرمع أو يتفاعل  ،وال يتحد أي م
ه يظل هذا   فاألداة ،واملظهر العملي هلذا التمايز هو أداة التشبيه ،غري ذاك ومتمايزاً ع

طقي الذي يفصل بني الطرفني املقارنني ل هذا التصورمث اجز امل ف  هلما  ،مبثابة ا و
 .  (4)صفاهتما الذاتية املستقلة

ال تتداخل  ،يه متمايزين متاماً التشب أ األساسي يظل قائماً، ويظل طرفاإن املبد
طقيةحدودمها العملي ال  نية وضع األداة والفصل بني الطرفني ألن؛  ة وامل فصل  ال ت

 . عن جوهر املقارنة ال يقوم هبا مفهوم التشبيه
اد .وهذا هو أهم ما مييز  فالتشبيه يوقع االئتالف بني املختلفات وال يوقع اال

دود العملية بني األشياء على  على جوانب الواقع، عن االستعارة ال تتعدى وتلغي ا
                                                 

 . 0/779العمدة، ابن رشيق القريواين،  (1)
د العرب،انظر :  (2) قدي والبالغي ع ية  الرتاث ال  .  020ص  جابر عصفور، الصورة الف
ظري البالغي والتوظيف الفين ، عبدالفتاح عثمان ،  (3) اية بني الت م ، 0004 -هـ 0104التشبيه والك

رية ، ص اشر : مكتبة الشباب ، شارع إمساعيل ابمل  .  79ال
يانظر :  (4) د العرب الصورة الف قدي والبالغي ع  .  027ص ، جابر عصفور، ة  الرتاث ال
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وهلذا حظي مبحث التشبيه لدى القدماء أبمهية كبرية حيث  . (1)و ال يستطيعه التشبيه
 . (2)فضلو على االستعارة واعتربو مفتاح الشعر ومسة حسن البديهة

تقوم على املوازنة   هذ الدراسة ال أقدموإزاء ما تقدم من فكرة عن التشبيه 
تميان إ ى بني شاعرين من شعراء القصيم  فان على أهنما ي تلفني  شعريني طرازينيص

اص به ومع اختالف تياريهما الشعري إال أن كل ف هما مسلكه الشعري ا لكل واحد م
هما ضّمن شعر أغلب التشبيهات ال عرفها البالغيون  وطرقها  قصائد ، واحد م

ظر  تقسيمهنج  مع تباين د ال هما، فع د كل م التشبيه تبنّي أن  اتالقصيدة ع
ال واستوفت هذ التشبيهات األقسام  ا شعرمه التقسيماتقد ظهرت هذ  ينالشاعر 

 .ذكرها البالغيون 
مس  واس ا سي  التشبيه ما يدرك إبحدى ا وملا كان املقصود ابلطرف ا

وع من التشبيه  قصائدمها وظهر طرف التشبيه فقد طرق كل  من الشاعرين هذا  ال
مس سواًء البصر أ واس ا سي مصورًا يدرك اب الشم وكذلك  مأ ،اللمس مالسمع أ ما

 الذوق .
اسة البصر يقول الشاعر إبراهيم الدامغ مصورًا أعداء نيففي الطرفني املدرك  
 من التجار وأهل التزلف :

اااااااااامو كااااااااااالوحو  أماااااااااااَ  رمسااااااااااي  أراه 
 

ااااااار الرهااااااا  مااااااا  البكااااااااء     و3)فيخت
  

اسة البصر وهوفالطرف األ التجار وطرف التشبيه اآلخر  ول )املشبه( مدرك 
اسة البصر وهو)املشب  فكالمها مدرك ابلبصر .، الوحوك  ه به( أيضاً مدرك 

اسة البصر يقول الشاعر  وع من التشبيه الذي فيه الطرفان مدركان  و هذا ال
 : أمحد الصاحل

 وجئااااااااااااااااااات  إليااااااااااااااااااا  كالعصااااااااااااااااااافور
 

ااااااااااحو   ....واْل   و4)مقصاااااااااوَص القواد  
 
 
 

                                                 

د العرب، (1) قدي والبالغي ع ية  الرتاث ال  .024ص جابر عصفور، انظر: الصورة الف
يات املشاهبة  اللغة العربية، عبد اإلله سليم، ص  (2)  . 007ب
 . 0/00أسرار وأسوار،  (3)
دما يسق (4)  . 09ط العراف، ص اجملموعة األو ى، ع
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مدركًا حسياً  -ويقصد نفسه  -  هذا البيت جعل الشاعر الصاحل املشبه
اح أيضًا مدركًا ابلبصر  ،ابلبصر كما جعل املشبه به وهو العصفور مقصوص القوادم وا

 .القدرة ووجه الشبه هو الضعف وسلب 
سيني كما سبق  و غ الدامغ هبذ الطريقة صا  الصاحل تشبيهاهتما ذات الطرفني ا

واس ل األول والثاين من هذ الدراسة ؛ الفص مما يدل على أهنما استوعبا ما يدرك اب
سبة  هذا القسم من التشبيه سبة للعدد وال مس. وأما ابل فقد بلغ عدد تشبيهات ،ا

وع )  %40.6تشبيهًا أي ما تكون نسبته  (598الشاعر إبراهيم الدامغ من هذا ال
د ) ما الشاعر أمحد الصاحل بلغ عدد التشبيهات ذاهتا ع ( تشبيهًا حسي 696بي

( من واقع التشبيهات الكلية الواردة  دواوين % 46.55الطرفني وهو ما ميثل نسبة )
سبة : وا ،الشاعر  دول التايل يبني العدد وال

سبة العدد الشاعر  ال
 %5106 394 الدامغإبراهيم 

 %52048 296 أ د الصاحل
 

دول يتضح أن الشاعر إبراهيم الدامغ قد فاق الشاعر الصاحل  عدد  من ا
سية الطرفني سبة املئوية بفارق يسري  التشبيهات ا ما ال د ، بي لديهما قد زادت ع

د الدامغ .   الشاعر أمحد الصاحل عما هي عليه ع
سبة للقسم الث سية  اين من أقسام التشبيه ابعتباروأما ابل الطرفني من حيث ا

صاغ كل  من الشاعرين التشبيهات  فقد ، - وهو أن يكون الطرفان عقليني -والعقلية 
الثالثة، وهي العقلي الذي يتم إدراكه عرب العقل والتفكري  مابطرفني عقليني أبقسامه

اسة وهو والثالث الومه ،والوجداين الذي يدرك ابلشعور واإلحساس ي الذي ال تدركه ا
د الدامغ   اس . وقد ورد تقسيم هذ األنواع وشواهد توضيحها ع مشتهر  أذهان ال

د الصاحل  الفصل الثاين من هذ الدراسة حيث ورد التشبيه الذي  ،الفصل األول وع
د الدامغ  الفصل األول  . و1)طرفا عقليان ع
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دوأما أمحد الصاحل  وع من التشبيه  الفصل الثاين فقد ورد ع  . و1)هذا ال
وع عقلي الطرفني فصاغ كل  مع هذاتعامل الدامغ والصاحل  تشبيهاهتما  ال

وع من  صر عدد هذا ال سبة  هما تشبيهاته حسب األنواع ال ورد ذكرها،وأما ابل م
 (111طرفني )التشبيهات  شعرمها فقد بلغت تشبيهات الشاعر إبراهيم الدامغ عقلية ال

مل التشبيهات الواردة  (% 11.5تشبيهًا وهو ما نسبته ) ما الشاعر  من  شعر بي
وعأمحد الصاحل   5.88) تشبيهًا أي ما نسبته متثل (54) قد بلغت تشبيهاته  هذا ال

دول التايل ي ،(% د الشاعرين .وا سبة ع  وضح العدد وال
سبة العدد الشاعر  ال
 %1104 111 إبراهيم الدامغ
 %8033 47 أ د الصاحل

د الشاعرين مع  وع من التشبيه ع دول يتضح تدين عدد ونسبة هذا ال من ا
يصل إ ى بفارٍق قليل تفوق الدامغ عددًا ونسبة على الشاعر اآلخر أمحد الصاحل 

(5%). 
يث يكون أحدمها حسيفيه كان الطرفان   ما وأما واآلخر  اً تلفني  التشبيه 

دفقد  اً عقلي وع من التشبيه بكمٍ  ورد ع يشكل  الدامغ والصاحل وتردد  قصائدمها هذا ال
وع الذي يعترب القسم الثالث من  ،لديهما ال أبس به وإن كان متفاواتً  اً عدد فمن هذا ال

د إبراهيم الدامغ  الفصل األول حيث حسية أو عقلية الطرفني  .و2)ما ورد ع
 ج

وع من  كما ورد- دالتشبيه هذا ال  الفصل الثاين من هذ  أمحد الصاحل ع
  . و3)الدراسة 

وع من هل شواهدوقد ورد  الفصل األول والفصل الثاين من هذ الدراسة  ذا ال
على وجود أوجه تشابه  طريقة التشبيه بني  دليالً وقد أوردت هذ الشواهد  التشبيه،

يث اك أوجه اختالف  ختلفة الطرفني املبلغت التشبيهات  الدامغ والصاحل كما أن ه
د الشاعر إبراهيم الدامغ ) مل  (% 84.9ما نسبته املئوية ) ( تشبيهًا أي869ع من 
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. أما الشاعر د د ) التشبيهات ع ( تشبيهًا وهو ما 661أمحد الصاحل فقد بلغت ع
دول التايل يوضح العدد  (% 89.15نسبته)  ، وا مل التشبيهات  شعر من 

 سبة .وال
سبة العدد الشاعر  ال
 %3709 369 إبراهيم الدامغ
 %39018 221 أ د الصاحل

دول أن الشاعر  وع قليالً فاقت تشبيهاته  الدامغاتضح من ا  من هذا ال
د الصاحل .  ،تشبيهات أمحد الصاحل عدداً  سبة املئوية لديه عما هي عليه ع  وتراجعت ال

 الشاعر إبراهيم الدامغ والشاعر أمحد الصاحل املوازنة بني نتقل إ ىبعد هذا أ -
ظر  طر التشبيه من حيث اإلفراد والرتكيب  إ ى  متيلألن التشبيهات الشعرية ؛ ابل

لخر، وتكون أمام  اً داللي اً نسيجهبا بواسطة خلق نسيج داليل يشبه إظهار نبوغ أصحا
ص التشبيه   .  و1)املبدع عدة خيارات فيما 

وعو  وقد شبه كّل  . مبركب اً مبفرد أو مركب اً إما أن يكون التشبيه مفرد هذا ال
حيث ورد  شواهد الفصل األول من هذ من الشاعر الدامغ والصاحل مفردًا مبفرد 

 . و2)الدراسة
 

، كل بيت د الشاعر أمحد الصاحل يورد عددًا من التشبيهات املفردة كذلك 
د ورد الشاهد  الفصل الثاين من هذ ، وق يشتمل على تشبيه مستقل عن اآلخر

 .و3)الدراسة 
د من الدراسة يتبنّي  أن الدامغ قد حشد تشبيهات مفردة وكذلك الصاحل 

اك طريقة التشالشاعرين   تشابه يفيدشد تشبيهات مفردة مما  بيه وإن كان ه
هما   اك اختالف  عدد التشبيهات ا ، طريقة عرضهااختالف بي ل وكذلك ه
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د الدامغ بلغت التشبيهات ، أحصيتها  ( تشبيهًا وأعطى هذا 644فردة الطرفني )املفع
د  ،ردة  دواوين الشاعر( من التشبيهات الكلية الوا% 69.5) العدد نسبة أما ع

وع من التشبيهات )حل فالصا   ( وحقق هذا العدد نسبة506قد بلغ هذا ال
سبة :،( من إمجايل التشبيهات  شعر % 46.64) دول التايل يوضح العدد وال  وا

سبة العدد الشاعر  ال
 %6904 675 إبراهيم الدامغ
 %72027 412 أ د الصاحل

دول   هذا يتضح من د الدامغ املبيهات عدد التش كثرةا فردة الطرفني ع
د الصاحل فاضها ع سبة املئوية ال ارتف ، وا د الصاحل وتراجعت  قليالً  عتبعكس ال ع

هائية . د الدامغع تيجة ال  مما يعكس مؤشرات تتضح  ال
الك ظر فيه كان ما   وه د ال موعة أشياء ال ميكن إغفاهلا ع الطرفان مركبني من 

بل إن  ،فصل أجزاء الطرفني اوهو نوع من التشبيهات ال يصح فيه، إ ى مع  التشبيه 
ها تداخاًل قوايً  اصرمها تتداخل فيما بي  . و1)ع

وع من التشبيه  شعر الدامغ وقد  لى ورد هذا ال دو ،  ظاهرة واضحة ع
ليلها حيث اتضح من شواهد الفصل األول   .و2)و

د الدامغ أورداملعلى التشبيه  شواهدوكما أوردت  اهداً من و ش تركب الطرفني ع
ا شعرمه وع من التشبيه مما يدل على أن الشاعرين  ضم ا شعر أمحد الصاحل على هذا ال

وع من الت  .و3)اشبيه وأصبح ظاهرة واضحة  قصائدمههذا ال
هما شّكل  تشبيهاته طرفني مركبني ال  فالشاعر الدامغ والشاعر الصاحل كل م

 التشبيه . ميكن أن يغفل  هذين الطرفني أي جانب يدل على مع  
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د الشاعرين ففي وإن ك  اك من اختالف ع طريقة عرض هذ التشبيهات ان ه
دد ذلك ما و  وع من التشبيه حيث بلغ  حصرتهكذلك شيوعها  أشعارمها و  هذا ال

د الشاعر إبراهيم الدامغ )املعدد التشبيهات  (تشبيهًا مركبًا وهو ما 707ركبة الطرفني ع
وأما عدد التشبيهات املركبة الطرفني  شعر أمحد الصاحل فقد  (% 4109ميثل نسبة )

دول التايل يوضح  ( % 77027) ًا وهـو ما ميثـل نسبة(تشبيهًا مركب097) بلغ وا
سبة .  العدد وال

سبة العدد الشاعر  ال
 %3106 298 إبراهيم الدامغ
 %28072 162 أ د الصاحل

دول يتضح أن التشبيهات  ها  املمن ا ركبة الطرفني  شعر الدامغ أكثر م
د الدامغ  وكذلك، شعر الصاحل  سبة املئوية ع د الصاحل أعلىال ها ع يث تفوق   م

وع من التشبيه على الصاحل  وع  فىكما ال ،  الدامغ عددًا ونسبة  هذا ال أن هذا ال
وع السابقمن التشبيه قليل  شعر الشاعرين إذا ما قورن  فرد الطرفني مما يدل على امل ابل

  . أنه أقل شيوعاً  شعرمها من سابقه
و وذلك بسبب أن  اعة   ،ع معقد  تركيبههذا ال كما أنه يقتضي معرفة بص

اس  ،الكالم ومجالية القول ميع ال  . (1)وهذا شيء ال يتأتى 
 
***** 
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حث  نيال  الث
ن ال   مق

 

يدور حول  (ومها اجملاز املرسل واالستعارة) إن مدار التفريق بني قسمي اجملاز
ري املشاهبة فمجاز مرسل وإن كانت  إن كانت العالقة غفالعالقة املصححة للتجوز 

وتبعًا لذلك تعددت عالقات اجملاز املرسل ال تسوغ  ،العالقة املشاهبة فيكون استعارة
نتاجه الشعري وما والشك أن ثقافة الشاعر ولغته هي األداة ال يصوغ هبا  ،التجوز

ذلك   تكشف أثرومن خالل موهبته وما يدعمها به من قراءات تويه من صور ، 
. ومبا أن الدراسة هتدف إ ى املوازنة بني الشاعر إبراهيم الدامغ والشاعر أمحد  شعر

الصورة أن و فصلي الدراسة السابقني اتضح  ،الصاحل من خالل تشكيل الصورة البيانية
 واتساع ،حيث أخذ اجملاز املرسل مكانه  قصائدمها، تعد ظاهرة  شعريهما  اجملازية

وع العالقة هلذا اجملاز حسب ما يقتضيه املع  وحاجة البيت  هذا الظهور لديهما أاتح ت
فأتى الشاعران على معظم عالقات اجملاز املرسل وتفاوت استعمال اجملاز بعالقة  ،الشعري

ومبا أن الدراسة هتدف إ ى حصر ما يشكل ظاهرة واضحة  ،عن استعماله بعالقة أخرى
د الشاعرين  لديهما وأوردت لذلك شواهد تبني تعاملهما مع اجملازفقد حصرت اجملاز  ،ع

. 
زئية  د الشاعر إبراهيم الدامغ العالقة ا فمن عالقات اجملاز املرسل ال ترددت ع

زء ويريد به الكل على هذ العالقة  الفصل األول ، وقد أوردت أمثلة  يث يطلق ا
   .  و1)من هذ الدراسة 

زئية نفسها  شعر أمحد الصاحل ويرتدد كثرياً ويرد اجملاز املرسل بعالق حيث  ،ته ا
 .و2)وردت شواهد عليه  الفصل الثاين من هذ الدراسة 
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، ويتضح بشواهد وردت ويرد اجملاز املرسل بعالقـته انيلّية  شعر إبراهيم الدامغ 
 .و1) الفصل األول 

وع من اجملاز كذلك  شعر أمحد الصاحل ب يتضح عالقته انيلّية حيث ويرد هذا ال
ليل الشواهد الواردة  الفصل الثاين من هذ الدراسة   . و2)من خالل 
يث يكون اللف   ،ويرد اجملاز املرسل بعالقته السببية  شعر إبراهيم الدامغ

د الدامغ املذكور سبباً  املع  املراد . ومن ذلك   . و3)ما ورد  الفصل األول ع
، كما اجملاز املرسل ابلعالقة السببية نفسها  شعر أمحد الصاحل وكذلك يرد 
ليل البيت ورود هذ العالقة اتضح من شواهد   .و4)الفصل الثاين ، حيث ظهر  

د الشاعرين يظهر ب - ات متشاهبة وردت  قصائد كل عالقاجملاز املرسل ع
ها اآلخر ها شعر أحدمها كما تضم هما وتضم ا  ،م للمجاز اندرة  ك عالقاتكما أن ه

دث نوعًا من االختالف  د اآلخر مما  املرسل وردت  شعر أحد الشاعرين ومل ترد ع
هما اليسري سأورد  ،فوردت بعض اجملازات  شعر الدامغ بعالقات غري السابقة الذكر ،بي

ها شاهداً على سبيل املثال .  م
د إبراهيم  الدامغ عالقة اعتبار ما سيكون فمن العالقات ال تفرد هبا اجملاز ع

 وهي  قوله :
اااااات تعصاااااار  اااااار حبّ اااااا  غارقااااااا    أ  ك

 

  و5) بااد  ا ساا  وهااراعة ا ساافا ؟ 
 

از مرسل ب وصاحبه بشارب  ، هذا البيت  حيث جرت العادة  تشبيه ا
مر مر ال يعصرو  ،لفقدان واقعيتهما ،ا وإريا الذي يعصر مواد األولية  ،املعروف أن ا

ب والشعري وما شاهبها مر على سبيل  ،ال تكون فيما بعد مخرًا وهي الع فورد عصر ا
ويلها  اجملاز املرسل بعالقة توحي ابعتبار ما ستكون عليه هذ املادة بعد عصرها وهو 
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ا قد استقى هذا اجملاز  إ ى مخر )إين أراين أعصر من اآلية القرلنية ؛ وواضح أن الشاعر ه
 .و1) مخراً(

ذا أمهية ، بدليل ظهور على أن غياب هذ العالقة  شعر الصاحل ال يبدو  -
ن اجملاز املرسل حيث يضمّ  قسيم هذ العالقة  شعر وهي عالقة اعتبار ما كان ، 

 . و2)، وقد ورد الشاهد  الفصل الثاين  بعالقة اعتبار ما كان
 . السابق  تسمية الشيء ابسم ما كان عليه هايراد مو 

ومن عالقات اجملاز املرسل ال تفرد هبا الشاعر أمحد الصاحل عالقة اجملاورة 
 . و3)وشاهد ما ذكر  الفصل الثاين من هذ الدراسة

ورود اجملاز املرسل  شعر الشاعرين بشكٍل  ظهر من خالل املوازنة السابقة
اك عالقات  د أحد وبعضهاتوافق فيها الشاعران متقارب فه مها عن اآلخر  اختلفت ع

دول  ،كما سلف هما  عدد صور اجملاز املرسل  قصائدمها حيث ا ويتضح الفرق بي
سبة للمجاز املرسل  شعر الشاعرين .  التايل يوضح العدد وال

سبة العدد الشاعر  ال
 %2505 431 إبراهيم الدامغ
 %21031 232 أ د الصاحل

هما بزايدةمن  دول يتضح الفرق بي سبة للمجاز املرسل  شعر الع ا دد وال
سبة يسرية ، حيث يزيد  جملاز املرسل  شعر أمحد الصاحلابإبراهيم الدامغ إذا ما وازان  ب

 . (%4هي )
قاد قّللوقد  ألهنا  عليه ؛ االستعارة  الشعر وفضلوال اجملاز املرس من قيمة ال

ح ة ومجاالً  املع  مت وتقاليد االستعمال  الرتباطه ابلعرفأما اجملاز املرسل فأقصو  ،زي
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ال اإلبداع فيه  ،التباس اجملاز بلباس العرف هو الذي مسح له ابلرواجف ،اللغوي وإال فإن 
أو  ،أي على استبدال شيء بشيء لخر يالزمه ،كما أن قيامه على اجملاورة  ،ضيق جداً 

د فيها املتلقي أي قيمة او  مال : موأما االستعار  و1)مجاليةر ال  ح املع  ا ة فألهنا مت
ة لق الفين يعّول  يث ،والزي روابط جديدة بني  وإنشاءعليها  قدرة الشاعر على ا

يال الواسع د الدامغ الذي  ،األشياء عن طريق ا د اجملاز املرسل يكثر ع وهلذا السبب 
د الصاحل الذي يتبع هج الكالسيكي التقليدي  حني أنه يقل ع هج  يتبع امل امل

 اإلبداعي الرومانسي . 
نيً: االستع :  ث

مع إيضاح أوجه التشابه وأوجه  بني الشاعرينسأوازن فيما يلي من سطور 
ساب الكمي  وأقسامها وظهورها  شعريهما . وستكون  لالستعارةاالختالف مع ا

 الدراسة .املوازنة حسب التقسيمات ال وردت  الفصل األول والفصل الثاين من هذ 
فين :- ك الط  االستع من حيث 

ية قسم االستعارة من حيث ذكر الطرفني إ ى قسمني : مك ية ،ت هبذا و  ،وتصر
ميها اآلنفني الذكر  شعر إبراهيم الدامغ وكذلك  شعر التقسيم وردت االستعارة بقس

ية ف ،اختالفهما ثقافيًا وشعرايً حادًا رغم ومل يكن الفرق  أمحد الصاحل من االستعارة املك
د إبراهيم الدامغ   .و2)ما ورد  الفصل األول ع

ية  شعر ية  ،صاغ الشاعر إبراهيم الدامغ االستعارة املك واالستعارة املك
ا   .و3)كما ورد  الفصل الثاين  قصائد أمحد الصاحل  ابلطريقة نفسها تواجه
د املوازنة  ية أن الدامغ وابني الشاعرين يتضح وع لصاحل قد طرقا االستعارة املك

ا شعرمها هذ الصورة البيانية وقد وردت االستعارة  ،واشتملت قصائدمها عليها وضم
د الشاعرين ية بعدد ونسبة متفاوتة ع دول التايل كما ،املك  :يوضح ذلك ا

                                                 

يات املشاهبة  اللغة العربية مقاربة معرفية، (1)  . 17ص  عبداإلله سليم ، انظر : ب
  . 12انظر : ص (2)
  .  71انظر : ص (3)
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سبة العدد الشاعر  ال
 %51013 641 إبراهيم الدامغ
 %64014 586 أ د الصاحل

دول يوضح إن هذا  ية  اتالشاعر إبراهيم الدامغ  عدد االستعار  زايدةا املك
د أمحد الصاحل الذي  سبة املئوية  االستعارة يزيد  شعر وتراجع العدد ع هو  ال

ية .  املك
فهي االستعارة  ،وأما القسم الثاين من أقسام االستعارة من حيث ذكر الطرفني

ية وهي ما صرح فيه بلف ية  شعر إبراهيم التصر   املشبه به . ومن االستعارة التصر
د الشاعر  الدامغ  .و1)ما ورد  الفصل األول  االستعارة ع

ية ضّمن استعار  منم الدامغ قصائد صورًا ضّمن الشاعر إبراهيوكما  ات تصر
ية بطريقة تكاد تكون متقاربة ب أيضاً الشاعر أمحد الصاحل  ني قصائد استعارات تصر

ية  شعر الصاحل  ،الشاعرين د رصد فمن االستعارات التصر ما ورد  الفصل الثاين ع
 .و2)الصورة البيانية لديه 

ا  اتضح أن الشاعر الدامغ والشاعر الصاحل من املوازنة بني الشاعرين قد ضم
ية  ساب الكمي  مثلتقصائدمها استعارات تصر ظاهرة  شعرمها حيث وصل ا

دول التالالستعارا ية لديهما عددًا ال أبس به . وا سبة  يلت التصر يوضح العدد وال
 املئوية :

 
سبة العدد الشاعر  ال
 %48096 615 إبراهيم الدامغ
 %35046 322 أ د الصاحل

                                                 

  . 17انظر : ص (1)
  . 79انظر : ص (2)
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دول إن  د الشاعر إبراهيم الدامغ  اتعدد االستعار يكشف زايدة ا ية ع التصر
وع من اال د أمحد الصاحل مما كان له األثر  اختالف وتراجع العدد هلذا ال ستعارة ع

ية كما سلف سبة بني الشاعرين وتراجعها عما هي عليه  االستعارة املك وهذا   ،ال
تيجة  هناية هذا املبحث إبذن هللا دما نوضح سر  ،االختالف يؤكد ما ستحسمه ال ع

سب املئوية . ، وسر تقارب ابني الشاعرين اليسري هذا االختالف الكمي    ل
فين :- ع الط عت إم اجت  االستع ب

قسم االستعارة ابعتبار إمكان اجتماع الطرفني إ ى قسمني  ،استعارة وفاقية ،ت
ادية .  واستعارة ع

وع من االستعارات  شعر الدامغ وكذلك  شعر الصاحل  ،وقد ظهر هذا ال
هما من حيث إن االستعارة الوفاقية تعرف إبمكان اج تماع طرفيها  شيء واحد ملا بي

د رصد الصور البيانية لدى الشاعر  ومن هذ االستعارة  شعر الدامغ ،التوافق ما ورد ع
 .و1)

وع من االستعارة )الو  د الشاعر أمحد الصاحل  ية( فاقو هذا ال ما ورد ع
 .و2)الفصل الثاين من الدراسة 

د الشاعري د الدامغ والصاحل ن  املوازنة بني ما ورد ع وع من االستعارة ع هذا ال
وع من الصور البيانية بطريقة تكاد تكون متقاربة ا شعرمها هذا ال  اتضح أن الشاعرين ضم

سبة يظهر تقارهبما  ورود هذ االستعارة  شعرمها . وح  .  العدد وال
سبة ع دول التايل يوضح العدد وال  د الشاعرين : وا

سبة العدد رالشاع  ال
 %97029 1222 إبراهيم الدامغ
 %97013 882 أ د الصاحل

 

                                                 

  .  10انظر : ص (1)
  . 72انظر : ص (2)
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دول  إن سبة املئوية ا بني  اً مما يعكس تشاهبيكشف تقارب الشاعرين  ال
 االستعارة الوفاقية . الشاعرين  

فهي  ،أما القسم الثاين من أقسام االستعارة ابعتبار إمكان اجتماع الطرفنيو 
افيهما االستعارة الع ادية وهي االستعارة ال ال ميكن اجتماع طرفيها  شيء  واحد لت

. 
ادية  شعر إبراهيم الدامغ د رصد الصور لديه  ومن أمثلة االستعارة الع ما ورد ع

 . و1) الفصل األول 
ادية  شعر أمحد الصاحل    كما وردت  شعر إبراهيم الدامغوترد االستعارة الع

د رصد الصو   .و2)ر البيانية لديه  الفصل الثاين ع
د املوازنة بني الشاعرين - وع من االستعارة  تكشف ع  شعر  قد وردأن هذا ال

ها   ،الدامغ وكذلك  شعر الصاحل كسابقتها )االستعارة الوفاقية( مع أهنا أقل ظهورًا م
سبة كبرية لى طرفني ورمبا يرجع هذا إ ى صعوبتها حيث تشتمل ع ،من حيث العدد ب

يث تس  للوفاقية الورود أكثر  الشعر دول التايل يوضح و  ،متضادين متباعدين  ا
د الشاعرين ادية ونسبة ظهورها ع  :  عدد االستعارة الع

سبة العدد الشاعر  ال
 %2071 34 إبراهيم الدامغ
 %207 26 أ د الصاحل

د ال دول يتضح ضآلة نسبة ظهور هذ االستعارة ع شاعرين حيث قّل من ا
 عددها  شعرمها مما أثّر على نسبتها املئوية فظهرت قليلة جداً.

 شعر الصاحل وإن مل أنواع االستعارة ظهرت  شعر الدامغ وكذلك  وبعض -
ا  بعض القصائد تشكل ظاهرة إال أهنا  ،تستوجب حصرها وإريا تظهر كومضات تطالع

االستعارة ومن ذلك  ، ائدمهاالستعارات  قصتشكل تشاهبًا بني الشاعرين  ورود ا
                                                 

  . 17انظر : ص (1)
  .  77صانظر :  (2)
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د الشاعرين  الفصل األول والثاين من هذ  ،التمثيلية  وقد وردت أمثلة توضحها ع
 الدراسة .

 

***** 
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لث   حث الث   ال
ي ن ال  مق

 

اية فن بياين يستعان به على رسم الصورة البيانية ح التعبري مجاالً  ،الك كما   ،ومي
فاء اللطيف ،ع  قوة ورسوخاً  الذهنيهب امل ميع م ،وذلك ملا فيها من ا وقد أمجع ا

اية أبلغ من اإلفصاح  . و1) موالتعريض أوقع من التصريح ،على أن الك
اية  صل ابلك ه السمع ، وال أينس به الطبع إ ى و بو ع املراد مع العدول عما ي

ابه  ، ما يقوم مقامه وب م جبه القلب . وما ذلك إال  ، من كالم أتذنوي له األذن وال 
اعة  فوس ، وخصائص البالغة ، ونتائج الرباعة ، ولطائف الص  (2)من سحر البيان  ال

 . 
اية وكما يدل امسها إليه إال بعد  فال نصل ،صدفةيسترت املع  داخل  ،و الك

ية طاملا أن كل تصريح أو وضوح هو ميزة ،شقها  علمية . وكل تسرت هو ميزة ف
اية مبا فيها من  ية . فهي  يدسرت وإخفاء ال فالك عن هذا املبدأ  الكتابة الف

يوية الف اجملاز من جهة إرادة املع  من حيث   (3) تستمد من اجملاز عامة هذ ا . و
ا اً كوهنا ملفظ اية وجازة تعبري م مع جواز إرادته معه ،أريد به الزم مع ف الك  ،. وتكت

سي ،به اإلمياء إ ى شيء أريدفهي مسلك  ،ة مع ولطاف  وهي ،يشتمل على التصوير ا
ألنه  ،واإلمياء مع التشويق ءمتتلك األدا حيث ،أحد األلوان البالغية الكربى  البيان

اً  سب سياق الفكرة الكلية إمياًء لطيفًا يوظ ويومئ ،يلوح إ ى الفكرة املقصودة تلو ف 
 ية .يب أو إ رة فمن هتذ

                                                 

رجاين ، دالئل اإلعجاز، (1)  .  11ص  عبدالقاهر ا
قيق : أسامة البحريي ، ط األو ى ،  (2) صور الثعاليب ،  اية والتعريض ، أليب م انظر : كتاب الك

ي ، القاهرة ، ص0002 -هـ 0107 ا   . 07م ، مكتبة ا
ية ، انظر : الصورة الشعرية  الك (3)  . 097ص صبحي البستاين ، تابة الف
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ائية على الصورة الوصفية املباشرة ألن  ،و األدب تتفوق الصورة التعبريية اإل
لو من التوظيف فس  ،األخرية تكاد  ااي ال اء لذة  ح ألنه حال  ،كما أن ل 

و هذا تشويق وتعميق،  ،استشفاف وانفعال بلذة الكشف بعد مرور الفكرة ابلعقل
فاء ،ومجال بني التصريح والتلميح ملة  . و1) وبني التجلي وا وهذا ما جعل شكل ا
اية  التعبري تفيًا وراء صورة ال نصل  ،الذي تتخذ الك ه  عل املع  الثاين املك  ع

ذاته أبلغ وأمجل من التعبري  دإليه إال من خالهلا . وكل تعبري من خالل الصورة هو 
د ذاته . املباشر . فالفن هو  الوسيلة ال تعرب هب ا   ومنا عن املع  وليس املع   ه

يث تعتمد على الصورة  التعبري فتؤثر  نفس املتلقي قبل أن  اية الفين  كان دور الك
 . و2) توصل املع  إ ى عقله 

اية  در اإلشارة إ ى أن الك ا  ية ال تشذ من حيث ا ومن ه دة قيمتها الف
داثة سبة (3) وا يث إللتشبيه  عما سبق ابل زء املكمل واجملاز املرسل واالستعارة  هنا ا

د الشاعرين  للصورة البيانية . وملا كانت هذ الدراسة تتقصد تشكيل الصورة البيانية ع
هما فقد تفرد هذا املبحث ابملوازنة بني الشاعرين  ،إبراهيم الدامغ وأمحد الصاحل واملوازنة بي

اية  اية وردت  ومن خالل تتبعي .  الك لدواوين الشاعرين استخلصت أن الك
د البالغيني كما ورد  الفصل األول والثاين من هذ  شعرمها أبقسامها الثالثة املعروفة ع

 الدراسة  .
 وفيما  لي سعورد الشواهد عل  تل  ا قسا  :

اية الصفة  /1 وهي ال يصرح فيها ابملوصوف وال يصرح ابلصفة املطلوب  ،ك
 ا .إثباهت

                                                 

بوي الشريف، (1) ديث ال ية  ا  . 714 – 717ص  أمحد ايسوف ، انظر : الصورة الف
ية األصول والفروع، صبحي البستاين، ص  (2)  . 090انظر : الصورة الشعرية  الكتابة الف
 .  097ص  السابقاملرجع انظر :  (3)
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اية  وع من الك د رصد و هذا ال ما ورد  شعر الدامغ  الفصل األول ع
 .و1)الصورة البيانية لديه 

اية الصفة  شعر إبراهيم الدامغ وردت أيضًا  شعر أمحد  وكما وردت ك
د رصد الصور البيانية  الفصل الثاين الصاحل  ها ما ورد ع  .و2)، وم

  

او  صر هذ الك سبة  د إبراهيم الدام ية عددايً ال اية 010) غبلغ عددها ع ( ك
اايت ال وردت  شعر الدامغ%90وهو ما ميثل نسبة ) اية  ،( من الك أما عدد ك

د أمحد الصاحل فقد بلغ ) اية042الصفة ع مل %71وهو ما ميثل نسبة ) ،( ك ( من 
د الشاعر .  اايت الواردة ع  الك

ا ة الصفة:واْلدو  التايل  وهح العدد  د الشاعر ن يف ك سبة ع  وال
سبة العدد الشاعر  ال
 %61 141 إبراهيم الدامغ
 %81 131 أ د الصاحل

د الشاعرين، وأما  اية متقارب ع وع من الك دول يتضح أن عدد هذا ال من ا
سبة  ضورال اية مما  املئوية فتكشف ا الطاغي هلذا القسم مقارنة ابلقسمني اآلخرين للك

اية لديهما بفارق واضح جعل هلذا يد مل الك صيب األكرب من  ل على أنه أخذ ال
اية مزية  وع من الك د الشاعرين .اال  لكثرة ع

اية املوصوف -2 وهي ال يطلب هبا نفس املوصوف وشرطها أن تكون   ،ك
وع   ال تتعداتصة ابملك  .و3) وردت شواهد  الفصل األول . ومن هذا ال

 

اي ة املوصوف كما أهنا وردت  شعر إبراهيم الدامغ فهي كذلك ترد  شعر وك
ها  د رصد الصور البيانية  شعر الصاحل أمحد الصاحل وم  . و1)ما ورد  الفصل الثاين ع

                                                 

  . 19انظر : ص (1)
  . 07ظر : صان (2)
  .  10انظر : ص (3)
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اية املوصوف تشابه   و  د  الشاعرانك  ورودها  شعرمها وقد بلغ عددها ع
اية11الدامغ ) د حصرها  شعر الصاحل  ،(%7009) وهو ما ميثل نسبة ،( ك وأما ع

اية72فقد بلغ عددها ) دول التايل يوضح  ،(%0107وهو ما ميثل نسبة ) ،( ك وا
د الشاعرين : اية املوصوف ع سبة لك  العدد وال

سبة العدد الشاعر  ال
 %2106 51 إبراهيم الدامغ
 %1508 27 أ د الصاحل

 

دول يتضح تراجع العدد هلذا  د الشاعرين مقارنمن ا اية ع وع من الك  ةً ال
وع األول مما يدل  سبة أقل بكثري عما هو عليه  ال اية ومؤشر ال وع األول من الك ابل

وع أقل استعمااًل  شعر   . الشاعرينعلى أن هذا ال
سبة  -3 اية ال صيص الصفة ابملوصوف  ،ك فيصرح  ،وهي ال يطلب هبا 

هماوال يص ،ابملوصوف والصفة سبة بي وإريا يذكر مكاهنما نسبة أخرى تستلزمها  ،رح ابل
اية  شعر إبراهيم الدامغ وع من الك د رصد الصور البيانية لديه   . ويرد هذا ال ع

 . و2) الفصل األول
 

اية كما ورد  شعر إبراهيم الدامغ و  وع من الك يرد  شعر أمحد  ،هذا ال
د رصد الصاحل  ه ما ورد ع  .و3)الصور البيانية لديه  الفصل الثاين وم

اية سبة املئوية هلذ الك د الشاعرين وأما العدد وال د الدامغ ) ع (  11فقد بلغ ع
اية د الصاحل فهو ) ،(%0201وهو ما ميثل نسبة ) ،ك اايت فقط9أما عددها ع  ،( ك

سبة املئوية )  ( .%4017أي ما ميثل ابل
دول التايل يوضح العدد و  د الشاعرين :وا سبة ع  ال

                                                                                                                                      

  . 04انظر : ص (1)
  . 91انظر : ص (2)
  .  01انظر : ص (3)
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سبة العدد الشاعر  ال
 %1704 41 إبراهيم الدامغ
 %3052 6 أ د الصاحل

د الشاعرين تراجع أيضًا عن سابقيه   سبة ع اية ال دول أن عدد ك يتضح من ا
سبة املئوية .كما ت  راجعت تبعاً له ال

 

***** 
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ابع حث ال  ال
ي ئج ال ت يل ال  تح

 
واالختالف بني ورود عدد من مظاهر االتفاق السابق العرض يتضح بعد 

وهو ما سأحاول  الشاعرين إبراهيم الدامغ وأمحد الصاحل  تشكيل الصورة البيانية 
 ليله :هذ السطور 

اًل:      :  االختالف أ
الدامغ والصاحل وإبراز أوجه التشابه  ينبني الشاعر  التشبيهمقارنة بعد  -0

هما وكذلك أوجه االختال أن الدامغ فاق أمحد الصاحل  عدد التشبيهات   يتبنّي ف بي
د  د الدامغ تراجعت عما هي عليه ع سبة املئوية ع مجيع ما سبق من األنواع إال أن ال

والسبب  ذلك راجع إ ى أن عدد التشبيهات الكلية ، الصاحل  بعض أنواع التشبيه 
سبة  شعر الدامغ تفوق على عدد التشبيهات  الكلية  شعر الصاحل مما أثر على ال

د الشاعرين د الصاحل  بعض أنواع التشبيه ؛ ع وذلك راجع إ ى قلة  ، فظهرت أكثر ع
دابالتشبيهات  شعر أصاًل مقارنة  أن  الدامغ ، والدليل الذي يوضح هذا لتشبيهات ع

د الدامغ بلغت ) سبة املئوية( تشبيهًا وهو ميث024عدد التشبيهات الكلية ع  ل ابل
د (40011%) الكلية  شعر أمحد الصاحل فقد أما التشبيهات  ،من الصورة البيانية ع

سبة املئويـة( تشبيهًا وه191بلغت ) ( من الصور البيانية  %4104) و ما يعادل ابل
 شعر . 

د الشاعرين : سبة للتشبيهات الكلية ع دول التايل يوضح العدد وال  وا
سبة لعددا الشاعر  ال
 %39055 973 إبراهيم الدامغ
 %3403 564 أ د الصاحل

سبة املئوية بني الشاعرين حيث تفّوق  دول يتضح التباين  العدد وال من ا
الشاعر الدامغ  عدد التشبيهات وأيضًا  نسبتها املئوية على الشاعر أمحد الصاحل 
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فض عدد التشبيهات  شعر ، وتفّوق ا لدامغ بكثرة التشبيهات على الصاحل الذي ا
إريا هو انعكاس لطبيعة القصيدة لديه ومسلكه الشعري الذي سلكه، فتفوقه  
التشبيهات عددًا ونسبًة مل يكن إال بسبب انتمائه إ ى تيار شعري ركب موجته واحتذا 

اعاته، وهو التيار انياف  على شكل القصيدة العربية القدمية شكاًل ومضموانً  مما كان  بق
ليلي امللتزم،  له ابلغ األثر  ترك بصمات  شعر حيث يقول :مشعري يتسم ابلوزن ا
ثور بـ  ر أو امل ـزر اليسري... وكذلك  يسمي الشعر ا اوالت غري ذلك إال ال وليست يل 
يث يرى أنه أبعد ما يكون عن الشعر لفقدانه العصب الرئيسي الذي هو  ثر الفين(  )ال

ري الشعر العريب امللتزم ن املوسيقي، والشكل أو املضمون اهلادف الذي ال يوجد  غالتف
ظام ) ليل( ومن بعد  العصور الذهبية للشعر العريب املتجدد  اإلطار والفكرة، ل ا

  . "و1)دون اإلسفاف
فالدامغ  حديثه عن انيافظة إريا يؤكد أنه من أنصار القصيدة العربية القدمية 

 . مما كان له األثر  صبغ قصيدته بصبغة القصيدة العربية القدمية ؛ ابلشكل واملضمون
ه من األنواع البالغية وهو ما تؤكد  اح على نوع بعي الفرضية املعاصرة ال تربط بني اإل

ظرة الشاملة السائدة  كل عصر من العصور  ،وتفضيله على ما سوا ،للصورة وبني ال
قد قيل : إن التشبيه أكثر شيوعًا من االستعارة  العصور الكالسيكية، ال فل ،األدبية 

يال عادةيكون فيها الشعراء  طق ، وأكثر اأقل جهداً  ا  (2)نصياعاً ألحكام العقل وامل
. 

د القدماء حيث فضلو على  ظى أبمهية كبرية ع وهذا ما جعل التشبيه 
الشرف )التشبيه أشرف  حديثهم عن التشبيه بقيم االستعارة مما جعلهم قدميًا يربطون 

ةكالم العرب ية، والرباعة، ( والفط سن، واألر وهي صفات تربز املدى الكبري ، وا
 . (3)الذي خصوا به التشبيه

                                                 

طقة القصيم،  (1)  .  714ص إبراهيم املطوع ، حركة الشعر  م
د العرب، (2) قدي والبالغي ع ية  الرتاث ال  .  009ص  جابر عصفور ، انظر : الصورة الف
يات املشاهبة  (3)  . 000، 007ص  عبداإلله سليم ، اللغة العربية، انظر : ب
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قاد القدامىأغلب هوى يث كان  طق األشياء  ال ل مب مع التشبيه ابعتبار ال 
ارجي إ ى الشعر، و  قل العامل ا ها وخصائصها الواقعية ال حني ي ، وهو ما ل مبوازي

هج العقالين  اسب مع ال  الذي هو أحد مسات املذهب الكالسيكي .يت
رص على احتذاء القدمي تطبيقًا وإن كان مييل إ ى  والشاعر إبراهيم الدامغ 

اوالت الدامغ محسن اهلوميل : الدكتور التجديد فهو كما يقول  على الرغم من 
صاخبة والرتاكيب القدمية )العزة القعساء( فإنه يظهر حرصه على املفردات الالتجديد 

 . (1) م( و)الدوحة الفيحاء(و)األسد الضارية
قاد على شعر إبراهيم الدامغ ابنيافظة على القصيدة  موعة من ال وقد حكم 

 جليًا العربية واحتذائها مما جعل لذلك كبري األثر على صياغته الشعرية وظهر 
مد عي ،حيث عّد  ت بشعرها ...فكان شعرها قصائد موعة تغ طراوي ضمن  د ا
ًا ش، ث واإلحياءـوحداء لقافلة البع ،ةـبذلك لسااًن معربًا عن الوثب رودًا  أذن الليل ـو

(2) . 
كما أن الشاعر إبراهيم الدامغ يدور شعر حول موضوعات أخذت مكاانً واسعاً 

سطني شغلت حيزًا كبريًا  شعر وأصبحت إحدى قضااي لديه فمثاًل قضية فل
س معه وهو حيال مقارعة العدو الصهيوين،الكربى ا   عل ا  ميدان ،وهو  وكأن

اد وبطوالت قبائلهم، ويتفاخرون مبكارم  الفروسية العربية القدمية والشعراء يتبارون أب
 . (3)أخالقهم وشجاعتهم 

ا صورة القدمي من الشاعر الدامغ ح  طريقو  اول موضوعاته يعكس ل ة ت
د ـراء مرحلة التجديـم الدامغ من شعـوزان الشاعر إبراهيـعّد إبراهيم الف. وقد  الشعر العريب

دـي دخلهـي انياف  التـالف جاز إ ى   . (4)ا األدب السعودي بعد ضم إقليم ا

                                                 

زعة اإلسالمية  الشعر السعودي املعاصر، حسن اهلوميل، ص  (1)  . 179ال
طراوي، انظر :  (2) مد عيد ا  . 0/017شعراء من أرض عبقر، 
طقة القصيم،انظر :  (3) زيرة، نقاًل عن حركة الشعر  م  راهيم املطوع،إب مقال نيمود رداوي  جريدة ا

 . 791ص 
شر والتوزيع انظر :  (4) ط ، وث  األدب وعوامل هنضته، إبراهيم الفوزان، القاهرة، الشركة العربية لل

 . 11هـ، ص 0107األو ى 
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اول ش اهه وأما أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري فإنه ملا ت عر إبراهيم الدامغ وا
سوب من انيافظني شكاًل ومضموانَ، وإن كان  اهه الفين فهو  الفين قال :مأما عن ا

ديد السالفني ،فإن ذلك من  هج انيافظني،نوّع  القوا  ،ح ترتيب الديوان على م
 . (1) محيث رتبه على حروف املعجم

اول شعر الدامغ بدراسة  واجة ت دث فيها عن جوانب عديدة من ودريد ا
ربة إبراهيم الدامغ الشعرية   : قصائد وختم حديثه عن الشاعر الدامغ بقوله مأخريًا 

ا  الشعري الكال،جديرة ابالهتمام والرعاية سيكي  عالمة عميقة ومتجددة  اال
 . م(2) ة...اململكة العربية السعودي

لشاعر الدامغ والشاعر الصاحل ومعرفة وأخريًا بعد إبراز أوجه التشابه بني ا
هما  مبحث التشبيه، قاد حول قصيدة الشاعر  االختالفات بي واستعراض حديث ال

اهه الفين انياف  يتحتم القول أبن قصيدة الدامغ  قد صيغت صورها إبراهيم الدامغ وا
هذا الشاعر الشعري ومدرسته انيافظة ال عكست صورة  من خالل مسلكالبيانية 

ا انياف  وأعطى نتائجه ال كان هلا ابلغ األثر  زايدة لديه على طبيعة القصيدة  اال
مقارنة بعدد ونسبة التشبيهات لدى الشاعر الصاحل، الذي خرج  التشبيهات عدداً ونسبةً 

د  عن دائرة انيافظة على شكل ومضمون القصيدة العربية فرتاجع عدد التشبيهات ع
اوله  املبحث الثاين وظهر جلياً ان اصة به وهو ما سأت تمال إ ى  تيار لخر له معايري ا

سب من هذا الفصل ابلدراسة إبذن هللا .  ا على أن الفرق بني ال ت ألكد ه وإن ك
اء التشبيه بني الشاعرين ليس فارقًا كبريًا ، وهو ما سأعود إليه  موضٍع  املئوية  ب

سب املئوية.الحق لتفسري هذا التقارب    ال
بني الشاعر إبراهيم الدامغ والشاعر  مقارنة االستعاراتبعد أن استعرضت  -7

هما، أمحد الصاحل من خالل الشواهد   وأوجه االختالف سواءً  ،وإبراز أوجه التشابه بي
                                                 

اضر،انظر :  (1) أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري، الرايض، دار  الشعر  البالد السعودية  الغابر وا
 . 072، ص هـ0114األصالة 

قد  القصيم، دريد  (2) واجة سوق األدب وال  .  074، مطبوعات اندي القصيم األديب، ص ا
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فقد وردت االستعارات كما  ،من انحية ورود االستعارات  شعرمها ممن انحية الكم أ
د الشاعرينفصلت سابقًا  د  ،بعدد ونسب متفاوتة ع وإن كان ظاهر العدد كثريًا ع

د الدامغ شيء فإريا  هما وإن كان لزايدة العدد ع سب متقاربة بي الشاعر الدامغ إال أن ال
جم ه أكرب من انحية العدد وا   بني الشاعرين ومع ذلك فإن الفاصل ،ألن دواوي

احتالل االستعارة مكااًن من الصور البيانية الكلية االستعارة إريا هو ابلرجوع إ ى نسبة 
د الشاعرين حيث بلغ عدد االس د إبراهيم الدامغ )ع ، ( استعارة0719تعارات الكلية ع

سبة املئوية ) د .%14019وهو ما ميثل ابل مل الصور البيانية ع  ( من 
د أمحد الصاحل فقد بلغ   ما رات و ( استعا017)أما عدد االستعارات الكلية ع

سبة املئوية )مي دول التايل يوضح %17011ثل ابل د . وا مل الصورة البيانية ع ( من 
د الشاعرين . سبة لالستعارات الكلية ع  العدد وال

سبة العدد الشاعر  ال
 %43046 1256 إبراهيم الدامغ
 %48045 918 أ د الصاحل

دول يتضح التباين  من د الشاعرين  ناليسري ا بة حضور االستعارة  سع
د الشاعر أمحد الصاحل  زادتفقد  ،امالبيانية لديه مل الصور عما نسبة االستعارة ع

د الشاع د الصاحلهي عليه ع صف من إمجايل  ر إبراهيم الدامغ، وبلغت ع ما يقارب ال
د الصاحل مل تكن لوال انتما الصور  ى تيار إ ل البيانية وهذ الزايدة  نسبة االستعارة ع

وهلذا عّد الدكتور حسن  ضوئه،شعري احتذا وصاغ قصائد شكاًل ومضمواًن  
د الرومانسيني  ى أبنتلك الفرضية املعاصرة ال تر  كد ذلكويؤ  . (1) اهلوميل من شعراء 

لدى الرومانسيني الذين يتحرر خياهلم وال يستسلم لقواعد العقل أكثر شيوعًا  االستعارة

                                                 
 

د،حسن اهلوميل، ص  (1) اهات الشعر املعاصر    . 714انظر : ا
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فس  طق ب دة الكالسيكيةوامل زلة أرفع مقاماً  . (1) ا حيث شّرفت االستعارة بوضعها مب
د الرومانسيني  .  (2)من التشبيه ع
ما قسم الدكتور د جعل أمحد  وحي اهات الشعر املعاصر   حسن اهلوميل ا
يةم واضحةتعالصاحل من جيل التخطي امل   م قل الذين انتقل الشعر على أيديهم منقلة ف

قلة مل تكن نتيجة ريو يات القصيدةكل ف ، و شكل الصورة على وجه التحديد، هذ ال
داثة...م  . (3) طبيعي بقدر ما هي نتيجة تلق واٍع، ومتثل قادر على فهم ا

إن االهتمام ابالستعارة ظل مدار حديث أصحاب املذهب الرومانسي 
لق الفين واالستعارة من حيث إ ديدة وشراحهم، حيث ربطوا بني ا ال الروابط ا هنا 

يال لقها ا القياس يقوم على املماثلة  نوعًا منوملا كان التشبيه . (4) بني األشياء كما 
ضم طر االستعارة معاً واملشاهبة فإن االستعارة تتجاوز تلك املماثلة واملشاهبة بعد أن ت

تفي  داً. يرة واملخالفة،ويتحد الطرفان ليصبحا شيئاً واحاملغا يث ت
د اإلمام عبد القاهر قد جعلها أعلى  –من انحية  –فهي  ،مقاماً من التشبيه و

قيقًا لعملية اإلدعاء، وأكثر قدرة  وإذا" فيقول : ،املطلوباملع   على إثبات أكثر 
ها وال رونق هلا ما مل تزهنا د  ،نظرت  أمر املقاييس وجدهتا ال انصر هلا أعز م و

هام غري ملةاالتشبيهات على  د، و5) معجبة ما مل تك املقارنة بني االستعارة والتشبيه  فع
ها غالبًا  رتبة ـيد   حالة  مما جعلها ،وذلك بسبب خاصيته السكونية ،زل ع

                                                 
 

د العرب،  (1) قدي والبالغي ع ية  الرتاث ال  . 002ص جابر عصفور ، انظر : الصورة الف
مد الويل ، ط األو ى ، انظر : االست (2) طات يواننية وعربية وغربية ،  م ، 7111 -هـ 0179عارة  

  . 011مكتبة دار األمان ، الرابط ، ص
زعة اإلسالمية  الشعر السعودي املعاصر،  (3)  . 100ص حسن اهلوميل ، ال
هـ، دار 0110، ط الثانية، البطل ح لخر القرن الثاين اهلجري، عليانظر : الصورة  الشعر العريب  (4)

 .  71 – 74األندلس للطباعة، ص
رجاين  أسرار البالغة، عبد القاهر (5)  . 10، ص ا
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حيث إهنا تعترب تفاعاًل بني فكرتني نشيطتني  . (1) رشاقة وعصرية أرقى من التشبيه وأكثر
 . (2) يوازيه اً ملع  مبع  لخروليست استبدااًل بسيط ،معاً 

مل أبوأود أن أضيف  د الصاحل من  ية قد ارتفعت نسبتها ع ن االستعارة املك
فس وأمجل  ية أبلغ، وأكثر أتثريًا  ال االستعارة الكلية، ومن املعلوم أن االستعارة املك

ي ه  االستعارة التصر يال تصويراً، وذلك ألن العمل اإلبداعي فيها أدق م ة، كما أن ا
ية فبسيط ية مركب، أما  االستعارة التصر  . (3)  االستعارة املك

ح  يال اجمل د الصاحل ؛ العتماد املذهب الرومانسي على ا دها أكثر ع لذلك 
طق .    حني يعتمد مذهب الدامغ الكالسيكي على العقل وامل
د أصحاب املذهب ال رومانسي فقد شاعت  ولقيمة االستعارة وأمهيتها ع

زء األكرب من الصورة البيانية  شعر أمحد  شعرهم وتعلق هبا خياهلم، وهلذا احتلت ا
 رسم الصورة، متيزوا الصاحل، مما يؤكد أن الشاعر أمحد الصاحل من الشعراء الذين 

والتجديد  شكل القصيدة ومضموهنا، مما جعل الدكتور بدوي طبانة يقول  شعر 
ت على صواب حني قلت إنين أقرأ  شعر الصاحل  : مإنين أشعر شعورًا صادقًا أبنين ك

دة ليست  مب  هذا الشعر وال  أو  أمحد الصاحل شعرًا جديدًا حقًا ، ن هذ ا
توا ،موسيقا ها تبدو   اع لتخيل، وعلى اإلبدو قدرة الشاعر على ا ،ولك
 . و4) موالتصوير

اسب أحاسي انةطب بدوي كما يرى د/ ارب الصاحل الشعورية ت امللتهبة  سهأن 
عها،  هـوانفعاالت سج مـن األخيلة ال تلتف حول الرموز ال يصط الثائرة ال متتزج مبا ي

                                                 

مد الويل وعائشة جرير، أفريقيا  : مورو، ترمجةا ل لدراسة الصور البيانية، فرانسو انظر : البالغة املدخ (1)
 . 72 – 71، ص املغرب ،  7114 ، الشرق

يا (2)  . 0ص  عبداإلله سليم ، ت املشاهبة  اللغة العربية ،انظر : ب
شر، ط األو ى،  (3) يم، الشركة العربية لل ية  الشعر العريب مثال ونقد، إبراهيم الغ انظر : الصورة الف

 .  017هـ، ص0109القاهرة، 
 . 071من أعالم الشعر السعودي،بدوي طبانة، ص  (4)
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يال الرمزي املشحون بتلك الرلى واألحاسيس وحدة  مث يتفاعل معها، ليتألف من هذا ا
وانب، مث  يصب ذلك  صورة بيانية تشهد له شعورية مؤتلفة األجزاء مكتملة ا

صوصية  . و1) ابإلبداع  التصوير كما تشهد اب
دة  شعر أمحد الصاحل ولعل الدكتور بدوي طبانة أراد أن يقول : إ ن هذ ا
توا أيضاً  دد  لشاعر أمحد الصاحل  ألن ا ،إريا هي  مب  الشعر و موسيقا و 

د الصاحل على  الدكتور حسن اهلوميل :وفيه يقول  ،الشكل أيضاً  مإن مدار الشكل ع
د  التفعيلة .. وجديد الفن.. ونغماته املوسيقية متقاربة  طوهلا... و إيقاعاهتا..وهلذا 

ارب شعرية ملتزمة تدل على موهبة شعريةم ديد شيئًا من التعقل.. وله   (2)  .
دد إال أن ارب شعر  فكما أن الصاحل  مقدرته  ية التزم فيها القصيدة القدمية ليبنيله 

ديد  شكل القصيدة يلتقي مع شعراء  ظم أبكثر من طريقة . و  الشعرية على ال
زعة الرومانتيكية مما  . (3) مالغربية التفعيلة  العامل العريب .. الذين يعدون امتدادًا هلذ ال

رجون عن الشكل القدمي للقصيدة إ ى تكون فيه الصورة  جديد شكل جعل بعضهم 
ها  فسية أو الشعورية ال يصدر ع املوسيقية للقصيدة خاضعة خضوعًا مباشرًا للحالة ال

عل جزء ،الشاعر من الرضا عن العمل الفين يرجع  الواقع إ ى أن هذا  اً وهذا ما 
دد ها  إطار  ا مشاعران ويربط بي ظم ل قي للقصيدة و حدود اإلطار املوسي ،العمل ي

دما نكون مثاليني  نظرتكقد رييل إ ى القصيدة  ش ماليةلها القدمي ع ، حسيني ا ا
مال ا ا ديد وقد رييل إ ى الشكل ، تذوق دما أنخذ بفلسفة مجالية تؤمن بقيم ا ة ـع

فساين  الف ياة على ـالواقع ال  . و4) السواءن وا

                                                 

 .  022، ص السابقاملرجع انظر :  (1)
د، حسن اهلوميل، ص  (2) اهات الشعر املعاصر    . 714ا
 . 719املرجع السابق، ص  (3)
فسي لألدب، عز الدين إمساعيل، ط الرابعة، مكتبة غريب، ص  (4)  . 14انظر : التفسري ال



 

 
 

 

125 

فسية ال تؤكد أتثري والشاعر أمحد الصاحل نلمس  شعر  زعات ال بعض ال
فسه ممبسافرم حيث يشف هذا ها أنه يرمز ل فساين على شعر وم االسم عن  الواقع ال

ا بعد أن ارتطمت التيارات الفكرية من  فسية ال استجدت  عامل زعات ال هذ ال
هات  .  (1) تلف املشارب وا

حفل هبم انييط األديب  اآلونة  كما أن الصاحل يتفق كثريًا مع شعراء شباب
ارب شعرية تلمس فيها ،األخرية ها مأخوذ وهلم  لتجديد ابة أصالة ... وعمقاً..لك

وهذا ما يؤكد أن الشاعر أمحد الصاحل من الشعراء الرومانسيني  . و2) الشكلي واملوضوعي
طقة القصيم  دد نالذي ية أض ملساتأيديهم وكان هلم  علىالشعر  م افت بعداً ف

تارها نتاجاً أيخذ ابلقارئ  فأتتقصائدهم  وردت مجالياً من خالل الصور البيانية ال 
ب القول أبن الفرق بني متذوقه إ ى أبعد ما يؤثر الفن على واملتلقي  ، على أنه 

سبة املئوية ليس فارقًا هائاًل ورمبا يرجع ذلك إ ى سيطرة املوروث الشعري  الشاعرين  ال
لى روح الصاحل الشعرية، فمع أنه من الشعراء الرومانسيني فإن قاموسه الشعري ظل ع

على صلة وطيدة ابملوروث التقليدي، وإن مل يكن ذلك  إطار اهلياكل الشعرية 
 الكالسيكية املكرورة . 

ركة  خرجفقد  رد ظاهرة شكلية تتعلق اب على األطر التقليدية ومل يكن ذلك 
ربته الشعورية الداخل قق تفرد  ية، والتوقد الوجداين املشبوب، حيث استطاع أن 

س .  طئها ا  وخصوصيتها من خالل ملسات رهيفة ال 
د الشاعرين عددًا و تدرج -4 اية ع وع  نسبةً ت الك تبعًا ألنواعها الثالثة . فال

اية الصفة( جاء  الدرجة األو ى من حيث كثرة العدد وارتفاع ا سبة، مث األول وهو )ك ل
اية املوصوف( الذي جاء  الدرجة  وع الثاين وهو )ك ه وبني ال اك فارق كبري بي ه
سبة املئوية، مث أييت  الدرجة الثالثة وأقلها عددًا ونسبة  الثانية من حيث كثرة العدد وال
سبة( حيث جاء  أسفل القائمة لقلة ورود  شعر  اية ال وع الثالث )ك مئوية، وهو ال

 .  الشاعرين
                                                 

د، (1) اهات الشعر املعاصر    .714ص  حسن اهلوميل ، انظر. : ا
 . 719 املرجع السابق، صانظر :  (2)
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د حصرها لدى الشاعرين وبيان نسبة حضورها  تشكيل  اية ع كما أن الك
اايت  زء األصغر واألقل حيث بلغ عدد الك تل ا الصورة البيانية  شعرمها اتضح أهنا 

د الشاعر الدامغ ) سبة املئوية )740ع اية وهو ما ميثل ابل مل %7007( ك ( من 
اايت )الصورة البيانية لديه .  د الشاعر الصاحل فقد بلغ عدد الك اية 021أما ع ( ك

مل الصورة البيانية  شعر .%1070وهو ما ميثل نسبة )  ( من 
د الشاعرين : اية الكلية ع سبة للك دول التايل يوضح العدد وال  وا

سبة العدد الشاعر  ال
 %2012 231 إبراهيم الدامغ
 %4089 171 أ د الصاحل

دو  سبة املئوية هلا إذا من ا د الشاعرين وضآلة ال اايت ع ل يتضح قلة عدد الك
ما قارانها ببقية أقسام الصورة البيانية  املبحثني األول والثاين من هذ الدراسة وقلة 
ال إبداع يتسابق  د الشاعرين يرجع إ ى أن الشعر  اايت وتضالل نسبتها املئوية ع الك

ياة فيه الشعراء  مضمار انتق اء األلفاظ واملعاين ورسم الصورة ال تعطي هذا اإلبداع ا
ركة .   وا

د كاتب ما  اية اندرًا ما تؤدي دورًا مهمًا بني الصور األكثر إ رة لالنتبا ع والك
ظر، ابملقارنة مع االستعارة أو التشبيه  .(1). صحيح أهنا مفيدة أسلوبياً إال أهنا أقل لفتاً لل

ال ل بداع فيه وال اعترب ب اوهلذ اية مضمارًا ضيقًا ال  عض الدارسني عالقة الك
قاد؛  يث أقصا ال صل مع اجملاز املرسل  د فيه املتلقي أية قيمة مجالية، وهو ما 
اايت واجملازات املرسلة أدوات أقل ثراء وأقل قوة بسبب عالقة اللزوم  ألهنم يرون أن الك

وع القراءة فيفقد  واجملاورة ال يرتكزان عليها وع بت ، فهي ال متتد مع سعة اإلدراك وال تت
ركة الدائبة . يوية الواسعة وا ص ا  ال

                                                 

 .  91ص ، مورو ا فرانسو انظر : البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية،  (1)
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د الشاعر الرومانسي أمحد الصاحل مليل  دها تظهر خافتة ع وهلذا السبب 
د الشاعر الكالسيكي  الق،  حني نراها تظهر بشكل أكرب ع يال ا و ا الرومانسية 

طق بني األشياء . ماد هنجه الشعري على العتالدامغ   عالقات الفعل وامل
واس هج الشعري ظهر تراسل ا د الشاعر  (1)وبسبب االختالف  ال ع

د الشاعر الكالسيكي الدامغ، وذلك الرتباط هذا  الرومانسي أمحد الصاحل ومل يظهر ع
هج الكالس هج الرومانسي أكثر من ارتباطه ابل  يكي.الشكل التعبريي ابل

نيً  :     االت: ث
ضور األكرب للصور  سب شكلت االستعارة ا د الشاعرين وتقاربت ال البيانية ع

ضورها  د الدامغ ، و)%44 شعرمها حيث شكلت )املئوية  د الصاحل %50( ع ( ع
قاد لالستعارة . . وسأفسر هذا التشابه بعد عرض رلية   ال
الفين تتجه إليه الذات املبدعة، معربة عن طاقة  تعترب االستعارة نوعاً من التكثيف

يالية من املشبه إ ى  مايل انبع من القفزة االنزايحية ا يلية هائلة، وهذا التكثيف ا
 املشبه به .

كما أن االستعارة تكوين  جديد  للغة، يقدم أفكارًا جديدة، ودالالت مجالية، 
ظام اال سجمة، وميكن أن نقول أبن ال ستعاري َكشف  لعالقات جديدة بني وصورًا م

ظر إ ى بواطن األشياء،  انني ل دراك، ووسيلة انجعـة لل األشـياء، وهـي طراز خاص ابلف
مط اللغة العرفية  .و2) فالتعبري االستعاري داللة جديدة، أو خرق ل

تعارة بني هذا األسلوب والعارية، وقد قارب العرب القدماء  حديثهم عن االس
تقوم املقاربة على وجود شبه  التصور بني العارية حيث ، ة ضرب من املعاملة والعاري

واالستعارة : فإذا كانت العارية ال تعار إال  إطار تقارب بني شخصني، فإن هذا 
 . عالقة بني طرفيها التقارب وارد  االستعارة ال تقضي وجود

                                                 

 من هذا البحث .  97: ص انظر  (1)
بوي الشريف، ط (2) ديث ال ية  ا هـ، أمحد ايسوف، دار املكتيب، سوراي، 0172، 7انظر : الصورة الف

 .  004دمشق، ص 
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ي مبجرد انتقاهلا إ ى شخص  مث إن العارية ال تفقد انتماءها إ ى صاحبها األصل
 ن، بل إهنا تظل ملكه ، وما انتقاهلا إ ى الثاين إال على سبيل اإلعارة،هذا التصور وارد 

اف  فيها املع  على االست انتسابه إ ى الطرف األصلي ابلرغم من انتقاله  عارة ال 
ل من طرف إ ى يث العارية أن االستعارة عملية نقدويظهر من خالل ح .إ ى طرف لخر 

هما طرف  . (1) لخر تسوغها عالقة ما بي
قل من طرف إ ى لخر  االستعارة هي عالقة املشاهبة .  والعالقة ال تسوغ ال

ظور عملية فاالستعارة حسب ه   املع ادعاء انتسابا ادعائية، يتم مبقتضاهذا امل
 متتلك ذاك املع  مؤقتاً ًا إ ى ذات أخرى من ذات هو معروف ابرتباطه هبا ارتباطًا أصلي

(2). 
قاد يرى أن االستعارة ليست مظهرًا لغواًي صرفًا ؛ وإريا  وهذا ما جعل بعض ال
تُعدُّ مظهرًا ثقافيًا عامًا تتأثر به اللغة كما تتأثر به سائر املظاهر ح السلوكيات 

يث تعطي القدرة على فهم التجربة ال تعترب مع   ذاهتا    . (3)واألنشطة 
موتؤثر االستعارة  مفهوم الثقافة اللغوية وداللتها ، إذ أن اللغات املختلفة تعرب 
وعة  ة بواسطة استعارات متعددة األشكال ، ومت عن أشياء ، وعواطف ، وأفكار معي

 . م(4)املصادر 
رجاين لالستعارة عرف تطوراً ملحوظاً  على ذلك  ،أن تصور اإلمام عبد القاهر ا
ظر إ ى االستعارة ابعتبارها عملية نقلية تفصح عن إمكان انتقال أن اإلمام ا نتقل من ال

ظر إليها ابعتبارها عملية ادعائية ،اللغة من األصل إ ى الفرع  ،االستعارة  نظرف .إ ى ال
 ،ليست نقل مع  من طرف هو مالكه وصاحبه األصلي إ ى طرف هو مستعري ومقرتضه

 اء املع  ملع  لخر . ـدعا ،ذلكبواسطة مسوغ ما . إهنا عكس 
                                                 

يات املشاهبة  اللغة ا (1)  . 10ص  عبداإلله سليم ، لعربية،انظر : ب
 . 91، ص انظر : املرجع السابق  (2)
يا هبا، (3)  .   07ص ، جورج ال يكوف، ومارك جونسن انظر : االستعارات ال 
مالية ، يوسف أبو العدوس ، ط األو ى ،  (4) ديث ، األبعاد املعرفية وا قد األديب ا االستعارة  ال

شر0002  . 747والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص م ، األهلية لل
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سه دما تدخله  ج  ،فأنت ال تطلق مع  لف  على مع  لف  لخر إال ع
ارة أهنا نقل العبارة موإطالقهم  االستع:  يقول اإلمام  هذا الصدد، وتدعي أنه هو

ت ال تطلق اسم  عما وضعته من ذلك، فال يصح األخذ به . وذلك أنك إذا ك
س اممالرجلعلى  م،ماألسد ا، مل سود مأل، إال من بعد أن تدخله  ج هة ال بي ن ا

قيقة تكن نقلت ا ألنك إريا تكون انقالً  ،االسم عما وضع له اب ، إذا أنت أخرجت مع
ا ،ونفضت به يدك ،من أن يكون مقصودكاألصلي   ،فأما أن تكون انقاًل له عن مع

اقض ا فمحال مت  . (1)ممع إرادة مع
د عبد القاهر طريقة من طرق اإلثبات عمادها االدعاء  -إذن  -تعارة االس ع

قل من مفهوم االستعارة ويؤكد اإلدعاء  . و2)حيث يستبعد فكرة ال
إن تصور عبد القاهر لالستعارة أنضج من تصورات سابقيه وأكثر اتساقاً، حيث 

ه من أن يرد هلا شيئًا غري قليل من قيمته نضج التصورإن  اهلها لديه مك ا ال 
 . (3)سابقو

مل االدعاءمفهوم  كما أن يستطع  كثريًا من اإلمكاانت ال مل  الذي قال به 
، وألمهية االستعارة وأثرها الفين (4) استثمارهاالستعارة من العرب القدماء املشتغلون اب

ا األساسية ال يسميه خاصيتها على إبراز الصورة ومجاهلا  العمل األديب برزت
اقب االستعارة ألهنا متعطيك  ،املعاصرون ابلتكثيف وان م وال يعدها عبد القاهر  ع

ين ،الكثري من املعاين ابليسري من اللف  رج من الصفة الواحدة عدة من الدرر، و ح 
 . (5)مالثمر من الغصن الواحد أنواعاً من

                                                 

رجاين، ص  (1)  . 141دالئل اإلعجاز، عبد القاهر ا
د العرب، جابر عصفور، ص  (2) قدي والبالغي ع ية  الرتاث ال  .  777انظر : الصورة الف
 .  777، ص السابق املرجع  (3)
يات املشاهبة  اللغة العربية، (4)  . 90 ص عبداإلله سليم ، انظر : ب
رجاين، ، أسرار البالغة (5)  .  10ص عبدالقاهر ا
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مال  مكما يظهر أثر االستعارة  األساليب العربية ، وما تضفيه ة ، وا من الفت
الء ، وتربز الفكرة  لوحة بديعة ، يتضح على  فتكسب املع  القوة ، والوضوح ، وا

 . (1)صفحتها كل معامل اإلبداع ، والفنم 
قاد على مكانة االستعارة الفطرية من الشعر فكل ما عدا  مويتفق بعض ال

ة الشعر ، وألفاظه ، ولغته ، االستعارة من خواص الشعر يرون أنه يتغري ، من مثل ماد
اهاته الفكرية ، ولكن االستعارة تظل مبدائً جوهرايً ، وبرهاانً جليًا على نبوغ  ووزنه ، وا

  . (2)الشاعرم 
ديث توضح  قد  القدمي وا اها عن أساتذة األدب وال إن هذ األقوال ال نقل

ية اللغة  صر جوهري  ب ظر عن أبن االستعارة مكون أساسي وع الشعرية بغض ال
سبة املئوية بني  تار الشاعر . وهذا يفسر بشكل كبري تقارب ال هج الشعري الذي  ال
الشاعرين الدامغ والصاحل  عدد مرات ورود االستعارة ، حيث وصلت نسبة 

ا االستعارات املئوية   د الدامغ إ ى )كما أسلف د الصاحل إ ى %21ع ( ووصلت ع
(71%. ) 

ســب املئويــة يكشــف تقــارابً  إن أتمــل ا ــاء الصــورة كبــرياً ل بــني الشــاعرين  أســلوب ب
ـاء  همـا  ب يث كان االختالف يسـرياً ، وميكـن أن نعـزو هـذا التقـارب الكبـري بي البيانية 
الصورة البيانية إ ى أن الشاعرين يتعامالن مـع الشـعر العـريب الفصـيح الـذي يتعلمـه الشـاعر 

انطبعــت أشــكال التصــوير فان مــن ذات الــرتاث الشــعري العــريب وال يتكلمــه . فهمــا أيخــذ
 البياين السابقة  الشعر العريب على صورمها البيانية . 

                                                 

مد السيد شيخون ، ط الثانية ،  (1)  -هـ 0111االستعارة نشأهتا وتطورها ، أثرها  األساليب العربية ، 
  . 47م ، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، ص0071

قدي ، الويل  (2) طاب البالغي وال م ، املركز الثقا ، 0001مد ، ط األو ى ، الصورة الشعرية  ا
ان ، ص م ، 0071، وانظر : الصورة األدبية ، مصطفى انصف ، مكتبة مصر ، الفجالة ،  97لب

  .  071ص
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ــــزوانً أدبيــــاً واحــــداً  إن الشــــاعرين يشــــرتكان  تلقــــي الــــرتاث الشــــعري الــــذي ميثــــل 
فس القدر والطريقة ليعربا عن موضـوعاهتما ومشـاعرمها . وعلـ ه ب ى هـذا لكليهما، أخذا م

ميكـن القــول أبن الشــاعرين قــد اتفقـا كثــرياً  شــكل الصــورة البيانيـة ولكــن اختلفــا  مــلء 
تلفـــة وهـــو مـــا ميكـــن معـــه القـــول أبن الـــرتاث الشـــعري  هـــذ الصـــور مبوضـــوعات ومشـــاعر 

هج الشــعري الــذي   صــوغ الصــور البيانيــة لــدى الشــاعرين أعظــم أتثــرياً  مــن املــذهب واملــ
  كان أثر خافتاً .

 

***** 
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ـــ ت  ال
 

از ختام هذا العمل أمحد هللا العلي القدير أن أ   مدين ابلعون والتوفيق على إ
تفع به كاتبه  علهكما أسأله سبحانه أن  ا وأن ي وأحب قبل أن تطوى  ،وقارئهحجة ل

تائأذكر الصفحة األخرية من هذ الدراسة أن  اولتها وأقف على ال قاط ال ت ج أبرز ال
 ال توصلت إليها .

من شعراء القصيم وعن حياهتما  شاعرينترمجة عن  التمهيد كشفت الدراسة 
 . وما خلفا من دواوين شعرية  ،وثقافتهما

اول الفصل األول الصورة البيانية ع  بدءاً الشاعر إبراهيم الدامغ  دحيث ت
سبة املئوي، و كميًا   يه وحصر تعداد وأقسامهابلتشب مث االنتقال إ ى اجملاز  ، ةتوضيح ال

سب  وعيه املرسل واالستعارة وتقسيمات االستعارة وحساب ذلك كميًا . وإظهار ال ب
د الشاعر الدامغ أبقسامها الثالثة وحساب ذلك   ،املئوية اية ع وبعد ذلك حصر الك

سب املئوية .  كمياً مع توضيح ال
د أمحد الصاحل سعت و الفصل الثاين املخصص لدراسة الصورة البيانية ع

اجملاز ها املئوية مث يليه الدراسة إ ى حصر التشبيهات  شعر الصاحل وأقسامها مع نسب
وعيه ومها اجملاز املرسل واالستعارة وحصر اجملاز املرسل وعالقاته ونسبته املئوية مث  ،ب

اية وإبراز ونسبها املئوية مث يلي ذلك الأهم تقسيماهتا  االستعارة وحصرها كميًا وإبراز ك
سب املئوية .   أقسامها وحصر ظهور كل قسم كمياً وابل

و الفصل الثالث وقفت الدراسة على املوازنة بني هذين الشاعرين من خالل 
هما وأوجه االختالف وكيف  أن  تشكيل الصورة البيانية لديهما وإبراز أوجه التشابه بي

شعر تشكيل الصورة على انعكس وقد  الشاعر إبراهيم الدامغ من الشعراء انيافظنيكون 
 ات ونسبتها املئوية . البيانية لديه وتفوقه  عدد التشبيه

ا  تمي إليه أمحد الصاحل وهو اال كما وضحت املوازنة  الدراسة التيار الذي ي
التجديدي  القصيدة العربية وكيف انعكس هذا االنتماء لديه على تشكيل الصورة 

نسبة مئوية قاربت  احتلتيث  قصائدفتغلب جانب االستعارة    شعر  البيانية
مل الصورة البيانية لديه .  صف    ال
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اية  كماإ ى الشعراء الرومانسيني .   ءانتماوهذا يؤكد  لقلة قليلة الظهور أتيت الك
وهر الشعري  حة ارتباطها اب  . ولغته اجمل

تائج فأحسب أن هذ الدراسة   توصلت وكشفت  فصوهلا ومباحثها قدوأما ال
تائج  ها :عن عدد من ال  م

كشفت الدراسة أثر انتماء الشاعر إبراهيم الدامغ إ ى الشعراء انيافظني شكاًل  -1
ومضموانً على صور البيانية وذلك من خالل رصد كمي تفوقت فيه التشبيهات 

 لديه على تشبيهات الشاعر أمحد الصاحل .

نتماء الشاعر أمحد الصاحل للشعراء اجملددين  شكل كشفت الدراسة عن أن ا -2
 حيث انعكس ذلك القصيدة ومضموهنا ، وأيضًا كونه من الشعراء الرومانسيني

د على نسبة على صور البيانية من خالل رصد  تفوقت فيه نسبة االستعارة ع
د إبراهيم الدامغ .   االستعارات ع

صيب األكرب من ااتضح من الدراسة تفوق نسبة االستعارة  -3 ية وأخذها ال ملك
مل االستعارات  شعر الشاعر الرومانسي أمحد الصاحل ، وهي أدق  العمل 

يال فيها مركب كما أهنا أبلغ  اإلبداعي  ية ؛ ألن ا من االستعارة التصر
فس وأكثر أتثرياً وأمجل  التصوير .  ال

ااي -4 ساب الكمي  الدراسة تبني قلة الك ت لدى الشاعرين وتبعًا لذلك من ا
سبة املئوية   .تضاءلت ال

هج الشعري ما بني الكالسيكية  -5 اتضح أن الشاعرين برغم اختالفهما  ال
إالّ أهنما قد توافقا أكثر مما اختلفا  نسب الصور البيانية  شعرمها والرومانسية 

وأخذا  وذلك ألهنما أيخذان من مشكاة واحدة ، فقد عاشا  العصر نفسه
اء الصورة البيانية  هما فرق  ب الشعر من الرتاث الثقا نفسه لذا مل يظهر بي

توى الصورة ومادهتا .  وتشكيلها وإن كاان قد اختلفا  

كشف البحث عن أن االستعارات أكثر ورودًا  شعر الشاعرين من ورود  -6
تلف . ال   تشبيهات رغم انتمائهما ملذهب شعري 
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ئ اجع ق ال ص   ال
 

ين( : ع ين الش ا ي ) ص الشع اًل : ال  أ
 إبراهيم الدامغ :  -

يزة، أجزاء ، إصدار : مركز صاحل  5ديوان أسرار وأسوار،  ، ع  هـ 1566بن صاحل الثقا

 ، د.ت .الرايض ديوان شرارة الثأر، دار العلوم، 

يزة  ية لألوفست، القصيم، ع  د.ت .ديوان ظالل البيادر، املطابع الوط

 أ د الصاحل : -
 م . 6005 -هـ 1564ديوان انتفضي أيتها املليحة . )ضمن اجملموعة األو ى( ، الرايض ، 

دما يسقط العراف. )ضمن اجملموعة األو ى( .  ديوان ع

اك يتجلى فيهما الوطن،   م، دار العلوم، الرايض .1994هـ، 1515، 1ط : ديوان عي

 ديوان قصائد  زمن السفر . )ضمن اجملموعة األو ى( .

سد، ط تفل ا شورات اندي القصيم األديب .1565، 1: ديوان لديك   ، من م

نيً :  اجع :ث  ال
تصر، ع - ليم م ي،  مد  لا هللا أ د : إبراهيم أني ، عبد ا  طا الصوا

 ، د.ت . 6جم الوسيط، ط : املع 
يم :  -  إبراهيم بن عبد الر ن الغ

ية  الشعر العريب مثال ونقد، ط : الشركة العربية  القاهرة ، ،1996 – 1516،  1الصورة الف
شر والتوزيع .  لل

 إبراهيم بن عبد الر ن املطوع :  -
طقة القصيم من عام   -هـ 1565،  1 هـ ، ط:1560هـ إ ى عام 1841حركة الشعر  م

 م، مطبوعات اندي القصيم األديب .6004
 إبراهيم بن فو ا  الفو ا  :  -

شر والتوزيع . 1515،  1وث  األدب وعوامل هنضته ، ط :   هـ ، القاهرة ، الشركة العربية لل

 
ميد السيد التل  :  -  إبراهيم عبدا
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ية سني 1994 -ـ ه1515،  1، ط :  مصطلحات بيانية دراسة بالغية اتر م ، مطبعة ا
امع األزهر .  اإلسالمية ، خلف ا

انور :  -  ابن م
 لسان العرب ، دار صادر للطباعة ، بريوت .

 أبو عبد الر ن بن عقيع الاناهري :  -
اضر، ط :  دار األصالة للثقافة  الرايض ، ، هـ1508، 6الشعر  البالد السعودية  الغابر وا

شر واإلعالم .  وال

سن بن رشير الق واين ا  دي : أبو علي  -  ا
شر  يل لل ميد، دار ا يي الدين عبد ا مد  قيق :   ، اسن الشعر ولدابه، ونقد العمدة  

 والتوزيع والطباعة ، د.ت . 

صور ال عاليب  : -  أبو م
قيق : أسامة البحريي ، ط:  اية والتعريض ،  كتبة م ، م1994 -هـ 1515،  1كتاب الك

ي ابلقاهرة .  ا  ا

  سن بن عبد هللا بن سهع العسكري :أبو ه   ا -
مد أبو الفضل إبراهيم،  مد البجاوي،  قيق : علي  اعتني الكتابة والشعر،  ط : كتاب الص

 م، دار إحياء الكتب العربية .1946 – 1841، 1

 أ د أبو حاقة : -
ان . م 1955، 1البالغة والتحليل األديب ، ط:   ، دار العلم للماليني ، بريوت ، لب

  أ د الطر سي : -
ص الشعري بني الرلية البيانية والرلية اإلشارية دراسة نظرية وتطبيقية، دار عامل الكتب، اململكة  ال

 العربية السعودية، الرايض ، د.ت .

 أ د مصطف  املراغي : -
 .  دار الكتب العلمية، بريوت،  م6004-هـ 1565علوم البالغة، البيان واملعاين والبديع، 

 
 
 أ د مصطف  اهلا ي : -
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اندار إحيا هـ ،1565 جواهر البالغة  املعاين والبيان والبديع ،  . ء الرتاث العريب ، بريوت ، لب

 أ د ّيسو  :  -
بوي الشريف، ط:  ديث ال ية  ا ، دار املكتيب، سورية، 6004 – 1564، 6الصورة الف

 دمشق .

 ا  هر الزاّند :  -
و رلية جديدة ، ط :دروس  البالغة العرب ، الدار البيضاء م، املركز الثقا العريب1996، 1ية 

 ، بريوت . 

 بدوي  بانة : -
اهجها ومصادرها الكربى،  د العرب وم  البيان العريب ، دراسة  تطور الفكرة البالغية ع

ارة 1955 -هـ 1505،  4ط:   ، جدة ، دار الرفاعي ، الرايض. م ، دار امل

 ، الرايض، دار الرفاعي .1518، 1من أعالم الشعر السعودي، ط : 

 د :بسيوين عبد الفتاح فيو  -
ليلية ملسائل البيان، ط : شر 6010 – 1581، 8علم البيان، دراسة  ، مؤسسة املختار لل

 والتوزيع .

  بكري شيخ أمني : -
د ان . م6001،  4يد ، ط : البالغة العربية  ثوهبا ا  ، دار العلم للماليني ، بريوت ، لب

 بن عيس     اهر : -
ديد املتحدة6005،  1، ط : مات وتطبيقاتالبالغة العربية مقد ، بريوت ، م ، دار الكتاب ا

ان .   لب

 جابر عصفور : -
د العرب، ط :  قدي والبالغي ع ية  الرتاث ال دار الكتاب  ،6008 – 1565، 1الصورة الف

 املصري، القاهرة .

 جورج ة كو  ، ومار  جونسن : -
شر ، ط :  يا هبا ، ترمجة : عبداجمليد جحفة ، دار توبقال لل  م . 6009،  6االستعارات ال 

 حا   القر اج  : -
واجة ، د. ت .  بيب ابن ا مد ا قيق :  هاج البلغاء وسراج األدابء ،   م
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 الر ا  :حسن إِساعيع عبد -
م ، مكتبة الكليات 1954 -هـ 1504،  1آللئ التبيان  املعاين والبديع والبيان ، ط : 

 األزهرية ، األزهر ، القاهرة . 

 ن فهد اهلوحع :حسن ب -
د اهات الشعر املعاصر    ، اندي القصيم األديب .1505،  1، ط :  ا

زعة اإلسالمية  الشعر السعودي املعاصر، إصد ار املهرجان الوطين للرتاث والثقافة، الرايض، ال
 م .1996 – هـ1516

  زة الدمردا   غلو  : -
 م، دار الطباعة انيمدية ، القاهرة .1949 -هـ 1899،  1البيان الوا ، ط : 

واجة : -  در د  ىي ا
قد  القصيم، مطبوعات اندي القصيم األديب ، د.ت .   سوق األدب وال

   :د ز ر سقا -
ظرايت واألصول ، ط :  ان . 1994،  1علم البيان بني ال  م ، دار الفكر العريب ، بريوت ، لب

 عة أبو فاهع :ربي -
يل ، بريوت . 1955 -هـ 1505،  1جولة  بالغة العرب وأدهبم ، ط :   م ، دار ا

  :رجاء عيد  -
شأة املعارف ، اإلسك ية والتطور ، م  درية ، د. ت . فلسفة البالغة بني التق

  : سعد الد ن التفتا اين -
ان ، د.ت .    شروح التلخيص ، دار الكتب العلمية ، بريوت، لب

  :شفيُ السيد  -
 التعبري البياين رلية بالغية نقدية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، د.ت .   

  شوقي هيا : -
 .ت .  ، دار املعارف، القاهرة ، د 4البالغة تطور واتري ، ط : 

 
 صبحي البستاين : -

ية األصول والفروع ، ط : اين .1956،  1الصورة الشعرية  الكتابة الف  م، دار الفكر اللب
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 :ص ح ف ع  -
ص طاب وعلم ال مان الشركةم ، 6991،  6ط :  بالغة ا شر لو  . املصرية العاملية لل

 عبد ا له سليم : -
يات املشاهبة  اللغة العربية مق شر، املغرب .6001،  1اربة معرفية، ط :ب  ، دار توبقال لل

ريب : -   عبد الر ن بن عوض ا
شر والتوزيع ، د.ت .   شعراء من القصيم  ، الدار السعودية لل

 عبد العز ز عتير : -
هضة العربية، بريوت ، د.ت .    علم البيان، دار ال

  عبد القاهر اْلرجاين : -
ان ، د. ت .أسرار البالغة  علم ا  لبيان، دار املعرفة، بريوت، لب

مود شاكر، ط : قيق:   ، مطبعة املدين، القاهرة . 1996 – 1588،  8دالئل اإلعجاز، 

  : عبد هللا بن إدر   -
تارات، ط : د املعاصرون، دراسات و ، مطبوعات اندي الرايض 6006 – 1568، 6شعراء 

 األديب .

امد  -  :عبد هللا بن حامد ا
ديث  اململكة العربية السعودية خالل نصف قرن،  ، 1هـ، ط : 1894 – 1854الشعر ا

ورة األديب .1955 – 1505 ة امل  ، اندي املدي

اقد الثقا ، دمشق ، سورية . 6010،  1املعيار  فهم األدب ونقد ، ط :   م ، مركز ال

ميد : -  عبد هللا بن سامل ا
زيرة العربي  م .1996 – 1518،  1ة، ط  :شعراء من ا

  عبدالر ا  أبو   د  ا د : -
 ، مصر ، د.ت .    الشباب علم البيان ، مكتبة 

 
 
 عبدالفتاح ع ما  :  -
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ظري البالغي والتوظيف الفين ،  اية بني الت اشر : مكتبة 1998 -هـ 1518 التشبيه والك م ، ال
رية .  الشباب ، شارع إمساعيل سري ابمل

  :دالعز ز قليقلة عبد عب -
 . م ، دار الفكر العريب ، القاهرة1996 -هـ 1516،  8، ط :البالغة االصطالحية

 عز الد ن إِساعيع :  -
فسي لألدب ، ط :    ، د. ت . ، مكتبة غريب ، مصر  5التفسري ال

 :علي البدري  -
هض1955 -هـ 1505،  6علم البيان  الدراسات البالغية ، ط : ة املصرية ، م ، مكتبة ال

 القاهرة .
 علي البطع :  -

هـ ، دار األندلس 1501،  6ح لخر القرن الثاين اهلجري ، ط : الصورة  الشعر العريب 
  للطباعة . 

 :علي بن ظافر ا  دي املصري  -
بيهات على عجائب التشبيهات  ، مد زغلول سالم ، ومصطفى الصاويقيق :  ،غرائب الت

 قاهرة د.ت .  دار املعارف ، ال

  : عمرو بن  ر اْلاحظ -
قيق : عبد السالم هارون، دار إحياء الرتاث ، د. ت . يوان،   كتاب ا

 : غا ي حوت  -
ان 1958 -هـ 1518،  1، ط : علم أساليب البيان   م ، دار األصالة للطباعة ، بريوت ، لب

 :فرانسوا مورو  -
مد الويل ، وعائشة جرير ، أفريقيا الشرق ،  البالغة املدخل لدراسة الصور البيانية ، ترمجة : 

 م . 6008،  املغرب

  :ف ع حسن عباس  -
اهنا علم البيان والبديع ، ط :  وهنا وأف م ، دار الفرقان ، 1954 -هـ 1504،  1البالغة ف

 األردن . 

 قدامة بن جعفر : -
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قيق : كمال مصطفى ، ط :  اشر 1945،  8نقد الشعر ،  ي ابلقاهرة . م ، ال ا  : مكتبة ا

دس :جمدي وهبة  -  وكامع امله
ان،  .7، ط0071معجم املصطلحات العربية  اللغة واألدب، مكتبة لب

  : مد أبو موس   -
ليلية ملسائل البيانالتصوير البي م ، دار التضامن ، 1950 -هـ 1500،  6، ط : اين دراسة 
 القاهرة . 

  : مد العمري  -
ان . 1999العربية أصوهلا وامتداداهتا ، أفريقيا الشرق ،  البالغة  م ، بريوت ، لب

  : مد الويل  -
طات يواننية وعربية وغربية ، ط :  م ، مكتبة دار 6004 -هـ 1566،  1االستعارة  

 األمان ، الرابط . 

طي  -   : مد بن عبد الر ن القزو   ا
، دار 6011 – 1586، 1الرمحن الربقوقي، ط : التلخيص  علوم البالغة، شرح عبد 

ان .  الكتاب العريب، بريوت، لب

  : مد بن علي اْلرجاين  -
قيق : عبدالقادر حسني ، دار هنضة مصر للطباعة  بيهات  علم البالغة ،  اإلشارات والت

شر ، القاهرة ، د. ت .   وال

  :  مد بن  عقوب الف و   دي -
مود مسعود أمحد، القاموس انييط،   ، املكتبة العصرية، بريوت .6009، 1580قيق : 

  مد حسن شرشر :  -
 م، دار الطباعة انيمدية .1954 – 1505،  6لباب البيان، ط : 

طراوي :  -   مد عيد ا
ورة ، د. ت . ة امل شورات اندي املدي  شعراء من أرض عبقر، م

  مد كرمي الكوا  : -
قد ا شأة والتجديد ، ط : البالغة وال م ، مؤسسة االنتشار العريب ، 6006،  1ملصطلح وال
ان .   بريوت ، لب

د  : -    مد  مود ب
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 املدخل إ ى علم البيان ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، د. ت . 

  مد مصطف  هدار : -
 .انالعلوم العربية، بريوت ، لب ، دارم1959 -هـ 1509،  1البيان ، ط : علم  

  مد السيد شيخو  : -
م، مكتبة 1955 -هـ1505، 6أثرها  األساليب العربية ، ط :  -تطورها  -االستعارة نشأهتا 

 الكليات األزهرية ، القاهرة . 

 مصطف  الصاوي اْلو   : -
ديد ،  درية . 1954البالغة العربية أتصيل و شأة املعارف ابإلسك اشر : م  م ، ال

 مصطف  انصا : -
 م ، مكتبة مصر ، الفجالة .  1954الصورة األدبية ، 

 الويل  مد : -
قدي ، ط : طاب البالغي وال انم 1990 1الصورة الشعرية  ا  . ، املركز الثقا العريب ، لب

  ىي بن  زة العلوي : -
م ، بريوت، 1950، 1500كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، 

 ان .لب

  وسا أبو العدوس : -
مالية ، ط :  ديث ، األبعاد املعرفية وا قد األديب ا م ، األهلية 1994،  1االستعارة  ال

شر والتوزيع ، عمان ، األردن.   لل
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ع ض  ف ال
ع ضـ ح ال  الص
ل  س م ع ال الح قش   ب ل ال

بي  لع ل ب س ص ال  ج م
ا  هـ ءاإله
م ق  0 ال
ي  7 الت
مد الدامغ أواًل   0 :  نُبذة عن الشاعر إبراهيم بن 

 09  نياً :  نُبذة عن الشاعر أمحـد بن صالـح الصالـح  
صل األ   ال

امغ اهيم ال ع إب ني ع الش ي  الص ال

74 

 71 املبحث األول : التشبيه 
 40 : اجملاز   املبحث الثاين 

اية املب  11 حث الثالث : الك
ني  صل الث  ال

لح ع أح الص ني ع الش ي  الص ال

10 

 91 املبحث األول : التشبيه 
 22 : اجملاز  املبحث الثاين 

اية   72 املبحث الثالث : الك
لث  صل الث  ال

يل  تح ن  ين مق ع ني بين الش ي  الص ال

01 

 01 بيهاتاملبحث األول : مقارنة التش
 011 : مقارنة اجملاز املبحث الثاين 

اية  007 املبحث الثالث : مقارنة الك
تائج الكمية  املبحث الرابع  ليل ال  : 002 

ت  047 ال
اجع ال ص  ئ ال  041 ق

ع  ض  014 ف ال
ي  ي غ اإلن ل ص ب  011 ال
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